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KRISLAI
Kultūrinė revoliucija 
Pati mintis gera .... 
“Optimizmo partija” 
Naujoji Luftwaffe

R. BARANIKAS
Nuo 1966 iki 1976 metų 

Liaudies Kinija gyveno taip 
vadinamos “kultūrinės revo
liucijos” ženklu. Per tą de
šimtmeti Kinijos vadovybė 
inspiravo tam tikrą “perma
nentišką revoliuciją”, kurios 
tikslas buvęs neleisti revoliu
cijai sustingti, neleisti privi
legijuotiems elementams vi
suomenėje savo pozicijas su
tvirtinti . . .

Ta kultūrinė revoliucija iš 
karto Vakarų kapitalistinia
me pasaulyje susilaukė ne
mažai simpatijos radikalų 
tarpe, nes daugeliui atrodė, 
kad jos tikslas yra švarinti ir 
palaikyti gaivią gimstančią 
socialistinę santvarką.

Bet greit pasirodė, kad 
skambūs sloganai slepia ką 
kitą, kad taip vadinamieji 
“raudonieji gvardiečiai” 
(chunveibinai) terorizuoja at- 
sa^omingus žmones, kad po 
kultūrinės revoliucijos 
skraiste puoselėjamas fana
tizmas, netolerantiškumas ir 
net teroras. Kai Mao mirė, 
Kinijos vadovybė laipsniškai 
užstojo žmones, kurie pradė
jo tą nelogišką sauvalę suval
dyti.

Kultūrinė revoliucija, bet
gi, nebuvo ištisai pasmerkta. 
Kinijos Komunistų partija iki 
šiol teigė, kad ji buvo klai
dinga, bet turėjo ir teigiamų 
ypatybių. Bet dabar ir su 
tuom baigta. Pekino laikraš
tis “Beiczin zibao” atvirai 
sako, kad kultūrinė revoliu
cija buvo klaida — nuo pra
džios iki galo.

Man atrodo, kad čia karto
jasi istorinis procesas, kuria
me žmonės mėgsta eiti nuo 
vieno ekstremo į kitą. Kultū
rinės revoliucijos metu chun
veibinai, naujieji kadrai, bu
vo beveik dievinami, intelek
tualai, kurie nesutiko su jais, 
buvo sunkiems darbams 
siunčiami j kaimus, universi
tetai buvo uždaryti. Šalyje 
egzistavo tam tikras psicho- 
zas. Gerai, kad su tuom ir 
buvo baigta. Bet, ar tas 
reiškia, kad pati kultūrinės 
revoliucijos mintis neturi jo
kio pamato? Ne, taip nėra. 
Kiekviena revoliucija turi 
ieškoti ir ieško kelio atsinau
jinti, palaikyti savo dvasią. 
Gaila, kad Kinijoje ta mintis 
išsigimė į chaosą. Bet kaltos 
priemonės, o ne pati mintis.

Republikonai naudoja tam 
tikrą ideologini inagį, norė
dami pasukti Amerikos žmo
nes i savo pusę: optimizmą. 
Jie nuolat skelbia, kad jie 
yra optimizmo, pasitikėjimo 
ateitimi, pasitikėjimo Ameri
kos didingumu ir galybe par
tija.

Demokratai, iš kitos pu
sės, sako republikonai, esą 
kritikavimo, nepasitenkini
mo, aimanavimo, nusiskundi
mų ir apgailestavimo partija, 
kitaip sakant — pesimizmo 
partija.

Yra nemaža žmonių, ku
riuos ta taktika įtikina. Ypa
tingai juos įtikina buvęs Hol- 
lywoodo aktorius, kuris da
bar yra mūsų prezidentas. 
Reaganas, kaip mes visi ži-

[Tąsa 2-am pusi.]

Veiksmingas balsavimų 
boikotas Pietų Afrikoje

Pretorijos režimo slaptoji policija velka vieną demonstraci
jos dalyvių, agitavusių už parlamentinių “rinkimų” boikotą.

Johannesburg. — Pereitą 
savaitę Pretorijos režimas 
pravedė antruosius balsavi
mus į savo “parlamentą”. 
Bet ir Pietų Afrikos indų 
kilmės gyventojai, kurie su
daro 800,000, panašiai kaip ir 
anksčiau 2.8 milijono “spal
votųjų” iš Įvairių mišrių ra
sių, nesiskubino balsuoti ir 
neparodė susidomėjimo trijų

Atsisakė dalyvauti 
manevruose
su JAV

Atėnai. — Graikijos minis
tro pirmininko ir gynybos 
ministro Andreas Papan
dreou patvarkymu atsisaky
ta Graikijoje surengti bend
rus karo manevrus. Manev
rai, kurių kodas yra “Zeus”' 
turėjo įvykti rugsėjo 1-15 
dienomis, kaip jau jie yra 
vykę per pastaruosius 20 
metų. Juose turėjo dalyvauti 
apie 200 tūkstančių ameri
kiečių karių.

Vyriausybės atstovas Di
mitrios Maroudhas pareiškė, 
kad šie manevrai atšaukiami 
ir kad Graikija nedalyvau
sianti ir kituose netrukus 
būsiančiuose manevruose, 
kuriuose dalyvaus NATO ša
lių laivynas ir sausumos ka
riuomenė. Bet Graikija daly
vaus NATO manevruose Vi
duržemio jūroje.

Maroudhas pabrėžė, kad, 
Graikija ir ateityje ketina 
nerengti savo teritorijoje jo
kių karinių manevrų, kurie 
būtų nukreipti prieš Tarybų 
Sąjungą ar kitais socialisti
nes šalis, nes Graikija nema
no, kad jos kelia grėsmę jos 
saugumui.

Apie Graikijos vyriausybės 
sprendimą nebuvo iš anksto 
Amerikai pranešta. Vyriau
sybė aiškina, kad NATO 
bloko šalys atsisakė paten
kinti sąlygas, kurios leistų 
užtikrinti Graikijos saugumą 
iš Turkijos pusės, iš kur 
tikrai grėsmė egzistuoja, kai 
tuo tarpu nesą jokios grės
mės iš Tarybų Sąjungos pu
sės.

JAV valstybės departa
mento kalbėtojas apgailesta
vo šį Graikijos vyriausybės 
žygį, tardamas, kad tie ma
nevrai būtų buvę naudingi 
abiem pusėm — JAV ir 
Graikijai. Bet Graikijos 
premjeras yra tos nuomonės, 
kad Turkija, kuri yra NATO 
bloke, Graikijai pavojingesnė 
už Tarybų Sąjungą.

rūmų parlamentui, kuris su
kuriamas pagal reformuotą 
šalies “konstituciją”.

Spauda rašo, kad vos vie
nas penktadalis visų indų 
dalyvavo balsavime, o tik 
apie trečdalis dalyvavę 
“spalvotųjų” balsavimuose į 
atskirus rūmus, kuriuose 
jiems numatyta%80 vietų.

Šie dveji “rūmai” parla
mente sudaro mažą atlaužą 
iš 280 vietų turinčiame se- 
greguotame parlamente, ku
riame kontrolė priklauso 4.5 
milijono gyventojų turin
tiems baltiesiems, kai tuo 
tarpu ignoruojami 20 milijo
nų juodųjų Pietų Afrikos 
gyventojų.

Prieš tas Pretorijos vy- 
rįausybės vadinamąsias kon
stitucines reformas, siekian
čias įamžinti rasistinę tvarką 
valstybėje, išėjo visuomenė, 
studentai, profesinės sąjun
gos ir pavieniai žmogaus 
teisių kovotojai, ragindami 
rinkimus boikotuoti.

Nepaisant režimo žvalgy
bos, ir policijos priemonių, 
kurių buvo imtasi prieš boi
kote dalyvavusiuosius, žmo
nės pasiekė savo — rinkimai 
nepavyko. Režimas bandė 
suiminėti prieš rasistų sava
valiavimą ir neteisėtumą ko
vojančiųjų masinių organiza
cijų vadus.

Pretorijos vyriausybė tų 
rinkimų išvakarėse atsakė 
išduoti vizą Amerikos dvasi
ninkui, buvusiam demokratų 
partijos pasiskelbusiam kan
didatui į JAV prezidentus, 
Rev. Jessie Jackson. Pasta
rasis yra griežtas to režimo 
kritikas, tad Pretorijos vy
riausybė pareiškė, kad “šie
met jo vizitas nebūtų tinka
mas”. i

Praga. — Čekoslovakijos 
gynybos ministras paskelbė, 
kad rugsėjo pradžioje Čeko
slovakijos teritorijoje bus su
rengtos Varšuvos Sutarties 
valstybių jungtinių ginkluo
tųjų pajėgų karo pratybos. 
Dalyvaus apie 60 tūkst. ka
rių. Pratybų tikslas — sąvei
kos tobulinimas sąjunginių 
armijų štabų ir kariuomenės 
bendrų kovos veiksmų metu.

New York. — Čia praneš
ta, kad nuo rugsėjo 31 d., be 
įspėjimo ir priežasties nuro
dymo, Libijos diplomatams 
prie Jungtinių Tautų apribo
jamas .judėjimas už New 
Yorko miesto ribų. Jei norės 
kur toliau vykti,, turės prašy
ti leidimo.

Susiskaldę Britų 
darbo unijos

London. — Britanijos 
premjerė Margaret Tha
tcher, sugrįžusi po trijų sa
vaičių atostogų, britų darbo 
fronte rado dar labiau pablo
gėjusias nuotaikas, negu jos 
buvo tada, kai ji paliko. 
Tačiau spauda rašo, kad ji 
nėkiek nepasirengusi keisti 
savo nusistatymo dėl inter
vencijos į angliakasių streiką 
bei prasidėjusį dokerių strei
ką. Bet ji vis dėlto atšaukė 
savo kelionę į Tolimuosius 
Rytus, laikydama, kad tokiu 
laiku būtų netinkama būti 
taip toli nuo D. Britanijos.

Nenori pasiduoti daugiau 
kaip 140 tūkstančių angliaka
sių, kurie prieš šešis mėne
sius išėjo streikan, protes
tuodami dėl vyriausybės po
litikos uždaryti pelno nene- 
šančias kasyklas. Solidari
zuodami su angliakasiais, lie
pos viduryje streikan išėjo ir 
laivų krovėjai, suparaližuo- 
dami apie 70% britų užsienio 
prekybos. Bet ne visi doke- 
riai tą streiką remia. Už tai 
dabar netrukus prasidėsian
čioje darbo unijų konvencijo
je laukiama nemažų audrų.

Karingasis angliakasių va
das Arthur Scargill sako, 
kad jis reikalaus iš kitų unijų 
narių visiškos paramos jo 
kovoje prieš vyriausybės po
litiką dėl pelno nenešančių 
anglies kasyklų ir kad būtų 
nusodinta premjerė Tha
tcher iš jos posto.

North Oaks, Minnesota. — 
Čia įvyko susitikimas tarp 
demokratų prezidentinio 
kandidato Walter Mondale ir 
Rev. Jessie Jackson, kuris 
pareiškė spaudai, kad, nepai
sant nesutarimų, jis remsiąs 
Mondale ir Ferraro kandida
tūrą visomis jėgomis, norint 
nugalėti prez. Reaganą.

Skrieja JAV/erdvėlaivis "Discovery”
Cape Canaveral^ — Rug

pjūčio 30 d., triskart atidė
jus, pagaliau pakilo erdvėlai
vis “Discovery” savo šešių 
dienų kelionei. Laivo įguloje 
yra ir viena moteris, jau 
antra iš viso Amerikos erd
vės skridimuose — Judith 
Resnick.

Pirmą kartą erdvėlaivis 
vežasi ir svečią — ne astro
nautą, privačios kompanijos 
inžinierių Charles D. Wal
ker, iš Donnell Douglas 
Corp. Jis darbuosis su jo 
kompanijos sukonstruota 
eksperimentine vaistų gamy
bos mašina.

Šis erdvėlaivis, kaštuojan
tis $1.2 bilijonų, paleistas į

Astronautai pakeliui į “Discovery” erdvėlaivį savo naujai 
misijai. Dešinėje laivo vadas Henry W. Hartsfield Jr. 
Kairėje - Steven A. Hawley, ir užpakalyje [vos matoma]: 
Judith A. Re s nik, Michael L. Coats, Charles D. Walker ir 
Richard D. M. Mullan e.

Trečiasis Tarybų Sąjungos ir
Amerikos redaktorių susitikimas

New York. — Iš New 
Yorko į Montrealį, iš kurio 
paskui Aerofloto linijos lėk
tuvu sugrįžo į Maskvą, iš
skrido tarybinių redaktorių 
grupė, jau trečiąjį kartą su
sitikusi su Amerikos redak
toriais. Tai septynių Tarybų 
Sąjungos žurnalistų grupei 
vadovavo Vilniaus “Tiesos” 
vyriausiasis redaktorius Al
bertas Laurinčiukas.

Amerikos spauda gana ob
jektyviai rašė apie tuos žur
nalistų susitikimus ir pabrė- 
žinėjo, jog tokia veikla buvo 
ypatingai svarbi, turint gal
voje, kad tuo pačiu metu 
abiejų šalių — Tarybų Są
jungos ir JAV — santykiai 
vyriausybiniu lygiu buvo la
bai pablogėję.

Prieš kelerius metus, Nau
josios Anglijos redaktorių — 
New England Society of 
Newspaper Editors — inicia
tyva , pradėtoji savitarpio 
suartėjimo veikla tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
žurnalistų pasirodė sėkmin
ga. Tada amerikiečiai buvo 
pasikvietę tarybinius redak
torius, juos gražiai priėmė, 
nagrinėjo bendrus taikos ir 
taikingo sugyvenimo klausi
mus ir profesinius žurnalisti
kos reikalus. Pernai Tarybų 
Sąjungoje apsilankė Ameri
kos — Naujosios Anglijo^ 
redaktorių grupė, kuri lan
kėsi ir Tarybų Lietuvoje ir 
po to sugrįžusi gana palan
kiai rašė apie Lietuvą ir jos 
socialistinį gyvenimą ir lai
mėjimus.

Dabar — jau trečiojo susi
tikimo metu — abiejų šalių 
redaktoriai savaitę laiko pra
leido, diskutuodami tolimes
nio bendradarbiavimo klausi
mus. -

Sutarta pasikeisti redakto
riais, žurnalistais ir rašinių 

erdvę po dviejų mėnesių ati
dėliojimų dėl įvairių sutriki
mų. Iš erdvėlaivio bagažinės 
turėjo būti paleisti trys sate
litai, skirti įvairiems tiks
lams.

NASA skelbė, kad, sugrį
žus erdvėlaiviui “Discovery”, 
spalio 1 d. ketinama į erdvę 
paleisti “Challenger”, o po to 
kas mėnesį pasiųsti į erdvę 
vis kitą laivą su atitinkama 
misija, tęsiant programą iki 
to laiko, kai laivo įguloje bus 
ir civiliai. Prez. Reagan, pe
reitą savaitę kalbėdamas mo
kytojų konvencijoje, jau pa
žadėjo, kad sekantis civilis 
būsiantis Amerikos mokyto
jas <

Iš Tarybų Sąjungos ir Amerikos redaktorių susitikimo — 
Trečiojoje Naujosios Anglijos laikraščių redaktorių sąjun
gos ir Tarybų Sąjungos žurnalistų konferencijoje Brown 
Universitete, Providence, Rhode Island, kalbasi iš k. d.: 
JAV-Tarybų Sąjungos kultūrinių mainų atstovas Harold 
Garfinkle, Naujosios Anglijos red. sąjungos prezidentas ir 
Boston Globe atstovas Frank Grundstom ir Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pirmininkas Albertas Laurinčiukas.

temomis. Tarybiniai žurna
listai pakvietė Naujosios 
Anglijos redaktorius atei
nančiais metais vėl apsilan
kyti Tarybų Sąjungoje ir 
pasidalinti -bendradarbiavimo 
patyrimais.

Tarybų Sąjungos redakto
rių grupėje šiuo metu daly
vavo žymūs žurnalistai iš

KAS NAUJO JUNGTINĖSE TAUTOSE
Jungtinės Tautos. — Šešis 

mėnesius Genevoje posėdžia
vo Jungtinių Tautų Nusigin
klavimo konferencija ir jai 
nepasisekė susitarti dėl jokio 
punkto, buvusio jos darbo
tvarkėje. Ši pati didžiausia 
nusiginklavimo klausimų 
svarstymo instancija disku
tavo sutartį dėl požeminių 
branduolinių bandymų, gin
klavimosi varžybų erdvėje, 
branduolinio karo išvengimo 
ir dėl nusiginklavimo bran- 
duolinių ginklų srityje. Len
kijos delegatas Stanisfcaw 
Turbanski, kalbėdamas Rytų 
Europos valstybių vardu, 
kaltino JAV ir jos alijantus 
dėl nesėkmės. Dabar Nusi
ginklavimo Konferencija su
sirinks tik 1985 metų vasario 
mėnesį.
• The World Food Pro
gramme, Jungtinių Tautų ži
nioje veikianti agentūra, 
pranešė, kad pernai per jos 
rankas buvo išdalinta įvairio
se pasaulio šalyse maisto 
produktų už $695 milijonus. 
Šiemet agentūra gavusi pra
šymų maisto pagalbai dau
giau kaip bilijonui dol.
• Genevoje vyksta 
UNCTAD konferencija. Tai 
suprumpintai vadinama JT 
agentūra, besirūpinanti pa
saulio prekybos ir vystymosi 
reikalais. Atidarymo kalboje 
tos agentūros technologijos 
skyriaus direktoriaus pava
duotojas Rolf Anderson, pa
brėžė, kad pastaruoju laiku 
padidėjusi aukštai kvalifi
kuotų vietinių pajėgų migra
cija iš besivystančių šalių į 
civilizuotąsias šalis. Dėl to 
smarkiai nukenčia tos šalys, 
kurios yra daug investavu
sios į “specialistų fondą”.
• Rugpjūčio 27 d. Jungtinių 
Tautų būstinėje New Yorke 
iškilmingai paminėta Nami- 
bijos diena. Jungtinės Tau
tos deda visas pastangas, 
kad šios teritorijos gyvento
jams būtų suteikta nepri-

“Izvestijų”, “Trud”, redakto
riai iš laikraščių, išeinančių 
Leningrade, Vladivostoke ir 
kt. Jiems buvo surengti ne 
tik susitikimai su asmenimis 
ir reikalingomis organizacijo
mis, bet taip pat surengtos 
pažintinės kelionės po paski
ras vietoves, mokslo ir meno 
įstaigas. [Tąsa 6-am pusi.]

klausomybė. Teritoriją da
bar laiko Pretorijos vyriau
sybės kariuomenė pilnoje 
okupacijoje. Tai z yra prieš 
Jungtinių Tautų nutarimus. 
Pretorijos vyriausybės žy
gius kritikavo savo atsišauki
me JT Generalinės asamblė
jos prezidentas panamietis 
Jorge Illueca. JT gen. sekre
torius Javier Perez de Cuel
lar savo kalboje pareiškė, 
kad Pietų Afrikos vyriausy
bės užsispyrimas sieti Kubos 
kariuomenės dalinių atitrau
kimą iš Angolos su nepri
klausomybės suteikimu Na
mibijai delsia reikalą. JAV 
palaiko Pretorijos vyriausy
bės pozicijas.
• Vandens tarša graso pa
saulio saugumui. Šitokią 
nuomonę pareiškė Jungt. 
Tautų Aplinkos programos 
direktorius Mostafa Tolba, 
kalbėdamas aplinkos taršos 
konferencijoje Japonijoje. 
Jis tvirtino, kad švaraus 
gielo vandens trūkumas ga
dina ekonominius ir politi
nius santykius tarp daugelio 
pasaulio šalių.
• Saugumo Taryba svarsto 
Libano skundą prieš Izraelį. 
Libanas kaltina Izraelį dėl 
nežmoniško teroro, kurį jo 
okupaciniai daliniai vykdo 
prieš pietinio Libano gyven
tojus. Kalba apie gyventojų 
masinius areštus, kankini
mus, senų šventyklų griovi
mą ir Libano upių vandens 
nukreipimą į Izraelį.
• Specialus komitetas Indi
jos vandenyno klausimais 
pradėjo čia savo posėdžius, 
kurių tikslas — pasirengimas 
konferencijai, turinčiai pa
ruošti tarptautinę sutartį dėl 
Indijos vendenyno pavertimo 
taikos zona. Pagal JT Gen. 
asamblėjos 28-osios sesijos 
nutarimą Šri Lankos (buv. 
Ceilono) sostinėje ta konfe
rencija turės būti sušaukta 
ne vėliau 1985 metų pirmojo 
pusmečio.
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Kas ką rašo ir saiko

Ko demokratai laukia?
Demokratų partijos suvažiavimas praėjo gan entuziastiš

koje ir, galima sakyti, kovingoje nuotaikoje. Tuomi mes 
nenorime pasakyti, kad tos partijos platforma ir idėjos 
bendrai atitinka Amerikos darbo žmonių reikalui, — ne, 
bet, visgi, ten buvo iškelta nemaža minčių, kurios sutampa 
su žmonių progreso reikalu, su teisingesne ekonomine 
santvarka, su taikos reikalu. Visos keturios pagrindinės 
kalbos, pasakytos gubernatoriaus Cuomo, senatoriaus 
Kennedy, vice prezidentinės kandidatės Ferraro ir Jessie 
Jacksono, smarkiai pliekė Reaganą ir jo politikų, o paties 
prezidentinio kandidato Mondale kalba irgi neatsiliko.

Suvažiavimas atėjo ir praėjo. Kas dabar vyksta? 
Pasirodo, kad vietoje mestis į priešrinkiminę kampanijų, 
Demokratų partijos aparatas kaip ir laukia ko tai. Ko jie 
laukia? Atrodo, kad demokratai, kurie suvažiavime parodė 
tam tikrą vieningumą, yra ideologiniai pasidalinę ir tas 
juos silpnina. Suvažiavime audringais aplodismentais visi 
sutiko negrų vadovo Jessie Jackson kovingą kalbą, bet 
tuomi dar neparodyta, kad kiek simpatijos jo nusistatymui 
yra visose partijos sekcijose: labiau konservatyvūs partijos 
elementai, ypatingai baltieji pietinių valstijų demokratai, 
dar tebeeina senuoju keliu, kuriame nėra vietoš Jacksono 
radikalizmui. Tas pats su Ferraro. Jos pasisakymai už 
moterų teises, jos feministiniai nusistatymai, irgi buvo 
labai šiltai sutikti toje entuziastiškoje konvencijoje, bet tas 
dar nereiškia, kad partija vieningai spiečiasi aplink moterų 
teisių vėliavą.

Tad, po suvažiavimo išsiskirstę, demokratai dalinai 
prarado savo entuziazmą ir jie turi lyg iš naujo 
persiorganizuoti. Be to, republikonams ir jiems palankiai 
spaudai pasisekė įkergti naują elementą i priešrinkiminę 
kampanija: jie į paviršių išvilko, kad Ferraro ir jos vyras 
turėjo tam tikrų problemų su valdiškais mokesčiais. Esą, 
jie kartą pavėluotai mokėję, nors visi pripažįsta, kad jie be 
išsisukinėjimų mokėjo, pagal įstatymus. Kaltinimai pasiro
dė esą nepamatuoti, bet republikonams pasisekė atkreipti 
bent visai savaitei šalies dėmesį nuo tikrų problemų į 
Geraldine Ferraro mokesčius.

Rinkimai artinasi. Ar entuziazmas ir pasiryžimas, kuris 
suvažiavime viešpatavo, bus atgaivintas? Galimybės tam 
yra. "Visas unijinis judėjimas, su AFL-CIO vadovybe 
priešakyje, laukia signalo, — mestis į aktyvią priešrinki
minę kampaniją: laukia moterų organizacijos, pasenusiųjų 
žmonių grupės, jaunimas, rasinės mažumos. Tiesa, juodųjų 
organizacijos su tam tikru skepticizmu — laukia. Gal todėl, 
kad jie žino, jog juodųjų balsai didžia dauguma atiteks 
jiems. — Demokratai nesirūpina vykdyti, arba bent rimtai 
žadėti daryti koncesijas negrų reikalavimams.

Nestebėtina, kad Jacksonas specialiai pasitarė su Mon
dale, kuriame Jacksoną įspėjo, kad dalykai ne tokie jau 
užtikrinti. Negrai, sakė jis, neapkenčia Reagano, bet, jeigu 
demokratai pakankamai energingai gins jų reikalus, jie 
neturės entuziazmo rinkimuose dalyvauti, jie rinkimų 
dieną sėdės namie . . .

Atrodo, kad demokratai turėtų sukrutėti. Atrodo, kad 
liberalinės ir pažangiosios proliaudiškosios grupės, kurios 
veikia demokratų eilėse, turėtų tą partiją gerai pakratyti, 
kad ji atbustų ir užtikrintų Reagano nugalėjimą.

Naujos viltys Čilėje
Visoje šalyje vyksta antivyriausybiniai mitingai, demon

stracijos. Tai, kas prieš keletą metų atrodė neįmanoma, 
dabar tapo realybe: įvairių pusiau legalių ir nelegalių 
politinių partijų, profsąjungų vadovai jau beveik viešai 
reikalauja, kad Pinočetas atsistatydintų.

Demokratizacijos pradžia? Ne. Niekada nebus demokra
tizacijos generolo Pinočeto Čilėje. Karabinierių mašinų 
kauksmas, teroras, kratos, suiminėjimai, kankinimai pa
tvirtina tai. Žiaurus karas, kurį saujelė kariškių paskelbė 
savo liaudžiai, tęsiasi šalyje, kuri, Pinočeto žodžiais 
tariant, “gyvena taikiai ir ramiai’’.

Žiaurus masinių protesto demonstracijų nuslopinimas 
davė visiškai priešingus rezultatus, negu chunta tikėjosi. 
Pasipriešinimo judėjimas apėmė plačius visuomenės 
sluoksnius. Jis, kaip rašo užsienio spauda, įgavo origina
liausias formas. Sulėtintas darbo tempas, sąmoningas ir 
sistemingas vėlavimas arba neatvykimas į darbą, stichiš
kos naktinės demonstracijos, demonstratyvus šviesos 
negesinimas (Santjage yra apsiausties padėtis), po nakties 
iškilusios barikados — visa tai kartojasi kiekvieno mėnesio 
maždaug 11 dieną. Taip čiliečiai pažymi 1973 metų 
perversmo dieną.

Paskutiniaisiais mėnesiais chunta dar labiau suaktyvino 
represijas ir tuo pačiu vykdė klastingą politiką. Kaip 
liudija užsienio spauda, fašistinis režimas, pasitelkęs 
įvairias visuomenės atplaišas ir recidyvistus, siekia pajuo
dinti nacionalinio protesto judėjimą įvairiais vandalizmo 
aktais.

Kad ir kaip chunta stengtųsi suskaldyti ir sunaikinti 
pasipriešinimo judėjimą, jis gyvuoja ir stiprėja. Dar dabar 
kalbama apie 1983 m. lapkričio 18-osios pusmilijoninę 
protesto demonstraciją. Tai buvo galingiausia protesto 
akcija per visą chuntos gyvavimo laikotarpį. Galingiausia 
ne tik dalyvių skaičiumi, bet ir tuo, kad chunta susidūrė su 
plačiausių opozicijos sluoksnių vienijimusi.

Opozicinė vienybė, nors ir sunkiai pasiekiama, bet labai 
reikalinga.

KAS NESAKOMA ....
Jau prabėgo metai nuo to 

laiko, kai reakcinė Amerikos 
spauda buvo pilna kaltinimų 
prieš Tarybų Sąjungą apie 
tragišką incidentą, kuris išti
ko korėjiečių lėktuvą. Dar 
visi gerai atsimena, kaip 
antisovietistai, pradedant 
mūsų prezidentu Reaganu, 
baigiant eiliniu televizijos ir 
radijo komentatorium, be 
perstojo rėkavo apie “sovie
tinį barbarizmą’’, apie “iki 
šiol negirdėtą žiaurumą ore” 
ir taip toliau . . . Pagalvoki
me, kas vyksta dabar. Kai 
antisovietistai dabar kartoja 
savo kaltinimus prieš TSRS 
Litaniją (Afganistane, Kam- 
bodija ir t. t.) jie Korėjos oro 
linijos (KAL) lėktuvo nemi
ni. Kodėl?

Liepos mėnesį savaitinis 
žurnalas “The Nation” at
spausdino ilgą išsamų 
straipsnį, kuriame smulkme
niškai gvildenamas visas rei
kalas. Žurnalas prieina išva
dos, kad kaltinimai prieš 
TSRS nepamatuoti, kad lėk
tuvas turėjo kažkokią provo
kacinę ir šnipinėjimo misiją, 
nors tos misijos charakteris 
pilnai ne apibūdintas. 
Straipsnį parašė ne koks 
nors eilinis žurnalistas — 
stebėtojas, o aukštai techno
logijoje išsilavinęs žmogus, 
kuris visą reikalą kruopščiai 
ir išsamiai studijavo.

Nestebėtina, kad Reaga- 
nas ir jo draugai dabar tyli. 
Jie nori, kad Amerikos žmo
nės visą reikalą pamirštų, 
kad nebūtų iš naujo tyrinėja
ma, kad, ko gero, neiškiltų 
daugiau faktų, kurie kaltintų 
JAV ir Pietinę Korėją.

Beje, Vakarų Europos vie
šoji nuomonė jau senokai nu
tarė, kad kaltinimai prieš 
TSRS buvo nepamatuoti. 
Net tie sensaciniai Londono, 
Paryžiaus ir Romos laikraš
čiai, kurie iš pradžios tuo 
klausimu pritarė Washingto- 

Organizaciniu politiniu požiūriu Čilės opozicijos jėgos yra 
susigrupavusios į tris koalicijas. Tai liaudies demokratinis 
judėjimas (LDJ), susikūręs 1983 metų rugsėjo, mėnesį. Jis 
vienija Čilės komunistų partiją, “kairįjį revoliucinį judėji
mą” ir socialistinės partijos sektorių, kurie pasivadinę 
“almeidistais” — savo vadovo Kladomiro Almeidos vardu. Į 
socialistų bloką įeina vadinamasis “istorinis” socialistinės 
partijos sektorius, vienijantis Karloso Altamarano šalinin
kus, taip pat daug kitų nuo partijos atskilusių srovių. Kiti 
antrosios koalicijos dalyviai — vieningo liaudies veikimo 
judėjimas (MAPU), MAPU darbininkų ir valstiečių partija. 
Socialistinis blokas neseniai prisijungė prie demokratinio 
aljanso, kurį sudaro Čilės krikščionys demokratai, radikalų 
ir socialdemokratų partija.

Tikroji padėtis yra kur kas sudėtingesnė dėl įvairių 
grupuočių programų neapibrėžtumo ir pozicijos svyravimo. 
Tačiau vienas iš giliame pogrindyje veikiančios Čilės 
komunistų partijos vadovų Chainė Inrunsa pareiškė, kad 
“Pinočeto diktatūra gali žlugti labai greitai, jeigu visi veiks 
išvien”.

Konservatoriai pralaimėjo
Didžiosios Britanijos konservatorių vyriausybė patyrė 

pralaimėjimą, kuris rodo, kad toriai praranda savo 
pozicijas vidaus politikoje. Kalbėdama Anglijos parlamento 
bendruomenių rūmuose, ministrė pirmininkė M. Thatcher 
paskelbė, kad vyriausybė nutarė iki 1986 metų pratęsti 
didžiojo Londono tarybos ir kitų šešių didžiausių šalies 
miestų municipalitetų, kuriuose daugumą sudaro leiboris
tai, veiklą. Kaip pažymi šiandien laikraštis “Tinies”, tai 
reiškia, kad ankstesnis kabineto planas, pagal kurį buvo 
numatoma jau ateinančiais metais likviduoti šiuos organus, 
dabar “palaidotas”.

Vyriausybės nutarimas yra aiškiai priverstinis ir rodo, 
kad jos pradėtos plačios akcijos prieš vietinių valdžios 
organų teises susilaukė vis didesnio pasipriešinimo ir 
neduoda rezultatų. Vos prieš kelias dienas Anglijos 
parlamento aukštieji rūmai — lordų rūmai netikėtai 
pateikė konservatoriams “karčią piliulę”, balsų dauguma 
atmesdami Thatcher kabineto parengtą planą, pagal kurį 
buvo numatoma atšaukti ateinančiais metais įvyksiančius 
rinkimus į didžiojo Londono tarybą ir kai kuriuos kitus 
administracinius organus. Nors vyriausybė ir dabar 
atkakliai siekia surengti rinkimus, jos nutarimas pratęsti 
dabartinės sudėties vietinių valdžios organų veiklą rodo, 
kad konservatoriams tenka trauktis, nes vis labiau 
kritikuojami jų parengti labai reakcingi planai. Vietinių 
valdžios organų likvidavimas, kuriuo toriai ketina padaryti- 
politinę žalą opozicinei leiboristų partijai, būtų sunki našta 
plačiosioms anglų masėms, nes kaip tik šie organai, o ne 
centrinė vyriausybė, konkrečiai sprendžia opiausias vidaus 
socialines problemas. Liberalų partijai atstovaujantis 
parlamento deputatas J. Wells pareiškė, kad konservatorių 
kabineto planai yra “antidemokratiški ir neprincipingi”.

no teorijoms, dabar pakeitė 
toną — irgi tyli. Bet tokie 
rimti laikraščiai kaip Pary
žiaus “Le Monde”, Lobdono 
“Guardian” ir Vakarų Vokie
tijos “Frankfurter Alge- 
meine Zeitung” jau senokai 
užėmė poziciją, kad JAV ir 
Pietinės Korėjos agentūros 
bent dalinai atsakomingos.

SPORTAS IR GOP
Po Los Angeles olimpiados 

amerikiečiai sportininkai, 
ypatingai tie, kurie laimėjo 
aukso medalius, buvo pa
gerbti įvairiais būdais: jie 
buvo priimti Baltuosiuose 
Rūmuose Washingtone, 
jiems buvo suruoštas iškil
mingas paradas New Yorke, 
impozantiškas sutikimas Dal
ias mieste Texas valstijoje. 
Paviršutiniškai galėjo atro
dyti, kad tai tik patriotizmo 
demonstracijos, bet buvo ki
taip. New Yorko negrų sa
vaitraštis “Amsterdam 
News” reikalą gerai aiškina. 
Tas laikraštis sako, kad eilė 
sportininkų, ypatingai iš ne
grų tarpo, ceremonijose da
lyvauti atsisakė. Jie jautė, 
kad republikonų partija, 
GOP, juos naudoja savo pro
pagandai. Reaganas ypatin
gai atvirai sutapatino laimė
jimus Los Angelesesu jo 
idėjomis, su “viltingumu” ir 
“optimismu”, kurį jis neva 
atstovaująs . . . “Amster
dam News” sako, kad eilė 
sportininkų, ypatingai iš ne- 
grų-bėgikų tarpo, tįfaoj po 
olimpiados išvyko į Europą, 
stengdamiesi ten dalyvauti 
rungtinėse — ir nepriėmė 
Reagano kvietimo atvykti į 
Baltąjį namą ....

MURDOCKO CINIZMAS
Kadaisia buvęs liberalinis 

New l Yorko savaitraštis 
“Post”, dabar yra mūsų šaly
je vienas reakcingiausių lei
dinių, — “Post” net pralen
kia dešiniųjų republikonų

lita 
tus,

“Daily News”. Ta pak 
įvyko prieš kelerius mei 
kuomet bilijonierius IV^ur- 
dock, kontroliuojąs daugybę 
Amerikos laikraščių, nupirko 
“Post”.

Murdock yra australietis. 
Jis kontroliuoja šimtus laik
raščių ir žurnalų visuose 
angliškai kalbančiuosiuose 
kraštuose? Britanijoje, JAV, 
Australijoje, Naujojoje Ze
landijoje. Beveik visi jo leidi
niai pasižymi savo reakcin- 
gumu ir sensacingumu. 
“Post”, pavyzdžiui, kuris 
praeityje buvo gan rimtas li
beralinis laikraštis, dabar 
yra sensacinis, bulvarinis 
šlamštas, jis pilnas “žinių” 
apie žudymus, kriminalizmą, 
seksą ir t. t. <

Murdock turi vieną “iqeo- 
logiją”: pinigus. Kuomet 
nupirko New Yorke leid 
mą kultūrinį savaitraštį “The 
Village Voice”, 'jis suprato, 
kad tas laikraštis praras dau
gumą savo skaitytojų, jeigu 
jis pakryps į reakcingumą ir 
sensacionalizmą. Tad, ką jis 
padarė? Ogi, “The Village 
Voice” liko rimtas ir liberali

Jis 
žia-

nis, kartais net į kairę palin
kęs leidinys! Liko dauguma 
senųjų redaktorių, laikraštis 
redaguojamas palaikydamas 
griežtą poziciją prieš Reaga- 
ną, plačiai atspindi pažangią
ją kultūrą, komentuoja Kny
gas, filmus ir meną iš libęra- 
linio-pažangaus taškaregio: ir 
t. t. O leidėjas- cinikas 
Murdock, kuris verčiau leis
tų dešiniųjų pakraipų šlamš
tą, nelabai rūpinasi — jeigu 
galima pelnytis iš liberaliz
mo, irgi neblogai ....

KRISLAI
[Tąsą iš 1-mo pusi.]

nome, pralenkia visus buvu
sius JAV prezidentus viena
me: šypsojimesi . . . Kada 
tik į jį pasižiūri: televizijoje, 
nuotraukose, jo veide plati 
pasitenkinimo šypsena, — jis 
šypsosi lipdamas į orlaivį 
arba helikopterį, šypsosi iš
lipdamas; jis šypsosi jodinė
damas, lošdamas golfą, 
priimdamas svečius, eidamas 
į bažnyčią, pasirašydamas 
dokumentus, — kitaip sa
kant — visuomet. . .

Republikonų optimizmas, 
žinoma, hipokritiškas. Jie 
optimistai ne apie Ameriką, 
o apie save: juk jie atstovau
ja privilegijuotiems turtin
giesiems žmonėms, kurie tu
ri pamato būti patenkinti jų 
pačių padėtimi. Tie eiliniai 
amerikiečiai, kurie identifi
kuojasi su jais, daro skaudžią 
klaidą, kurios jie gailėsis 
ateityje.

Federalinėje Vokietijos 
respublikoje, tai yra, Vakarų 
Vokietijoje, atkuriama kari
nė aviacija, kuri Hitlerio 
valdymo laikais buvo vadina
ma Luftwaffe. Dabar pavadi
nimas pakeistas — vietoje 
Luftwaffe, atsteigiama Luft- 
wehr. Bet koks bebūtų pava
dinimas, faktas, kad Vokieti
jos revanšistai atsteigia kari
nę aviaciją, yra pavojingas 
reiškinys. Nestebėtina, kad 
Tarybų Sąjunga šiuo reikalu 
Vakarų vokiečius įspėjo.

Beje, man tas primena 
sekamą atsitikimą: prieš ko
kius dvejus metus savaitę 
teko praleisti Koeln (Co
logne), Vakarų Vokietijoje. 
Prieš išvykstant iš Koelno 
man reikėjo susisiekti su oro 
linija Lufthansa Frankfurte. 
Norėjau viešbučio budėtojos 
paprašyti, kad ji mane tele
fonu sujungtų su Lufthansa, 
bet kažkaip man žodžiai susi
maišė ir paprašiau jos su
jungti mane su Luftwaffe. 
Budėtoja net nemirktelėjo. 
“Luftwaffes mes dar neturi
me, mein Herr, bet turiu 
vilties, kad greitai turėsi
me”, ji man atsakė. Dabar 
jos, ir kitų šovinistų, viltys 
išsipildo . . .

Per trisdešimt savo kūrybinės veiklos metų Lietuvos 
TSR liaudies dailininkas, Vilniaus dailės instituto profeso
rius Kazimieras Morkūnas sukūrė daug puikių vitražų. Jie 
buvo eksponuoti Maskvoje, Leningrade, Prancūzijoje, 
Kanadoje, Japonijoje. K. Morkūno vitražai puošia daugelio 
Vilniaus ir kitų respublikos miestų visuomeninių pastatų 
interjerus, Pirčiupio, Kryžkalnio, Kauno IX forto muziejus 
ir monumentus. Sukūręs nemažai darbų iš stiklo luitų, 
dailininkas vis dažniau kuria plono stiklo vitražus.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR liaudies dailininkas profeso
rius Kazimieras Morkūnas. A. Sabaliausko nuotrauka

Protrūkis ciniško chamizmo
Nenoriu spėlioti, kas 

“Draugo” kultūros prieduose 
“Kertinę paraštę” užpildo, 
pasirašinėdamas “L P.” ar 
“LPa”, bet viena tai akivaiz
džiausiai aišku: už tų raidžių 
slepiasi aklas antikomunis- 
tas, pasižymįs ypatingu 
reakcingumu, kai komentuo
ja tarybinę rusų spaudą ar 
literatūrą. Jis, kaip ir visi 
dešiniausi reakcininkai, var
toja “laisvės”, “demokrati
jos”, “žmoniškumo” bei kitus 
šios rūšies žmonių išniekin
tus žodžius, bet tikrai suge
ba atskleisti savo rašiniais 
tik viena: aklą neapykantą 
socializmui. O ji gimdo ką tik 
nori nepadoraus, tad jam 
visiškai natūralu pratrūkti ir 
cinišku chamizmu. Šį suge
bėjimą jis atskleidė su kau
pu, išliedamas antikomunis
tines pamazgas ant vieno di
džiausių XX amžiaus rašyto
jų — Michailo Šolochovo 
atminimo.

Tik didelis tamsuolis ir 
dvasinis elgeta gali parašyti 
tokį “nekrologą” visų pripa
žintam rašytojui, beje, apdo
vanotam Nobelio premija. 
Kaip žinia, šios premijos 
skirstytojai labai neskuba 
įvertinti literatūrinius ir me
ninius nuopelnus tų rašytojų, 
kurie savo kūryba remia 
socializmą, kai tuo tarpu 
labai sparčiai išgarsina anti- 
komunistus ir įvairius “disi
dentus”, prisitaiko prie poli
tinių antitarybinės propa
gandos poreikių — ten, kur 
atrodo svarbiausi turėtų būti 
literatūrinio meno interesai. 
Todėl M. Šolochovo kūrybos 
įvertinimas Nobelio premija 
reiškė literatūrinių interesų 
pergalę prieš politikieriškus, 
buvo jo didelio meninio ta
lento pripažinimas. M. Šolo- 
chovas su savo romanais ir 
apsakymais — XX amžiaus 
literatūros klasikas. Tai pri
pažįsta kiekvienas, kas į lite
ratūrą žiūri ir ją supranta 
normaliai. Štai net Bostone 
išleista Lietuvių enciklopedi
ja (1964 m., 30-tas tomas, 
76-77 psl.) įdėjo apie jį visą 
skiltį informacijos (jos auto
rius — žinomas išeivių poe
tas A. Nyka-Niliūnas) su 
portretu. Ten, pavyzdžiui, 
rašoma: “Iš grynai literatūri
nių dorybių pirmiausia minė
tinas neeilinis pasakotojo ta
lentas; toliau — mokėjimas 
kurti gyvus personažus, su
gebėjimas apvaldyti didelio 
masto įvykius ir t. t.” Kai 
mirė M. Šolochovas, spauda 
skelbė įžymių užsienio rašy
tojų atsiliepimus apie rašyto

ją: buvo ir tokių, kurie pa
brėždavo, jog jų politinės 
pažiūros skyrėsi nuo velio- 
nies, bet jie jam jaučia tik 
pagarbą kaip rašytojui, žavi
si jo kūrybos menine jėga.

“Draugas” tuo tarpu “pa
minėjo” rašytoją “savaip”: 
išniekindamas jį, kaip prie
šingų antitarybinei emigraci
jai ir antikomunistams pažiū
rų žmogų. Tiesa, LPa., pri
pažįsta, ačiū dievui, Šolocho- 
vui talentą — “nepaisant jo 
talento” ~ bet skelbia, jog 
jis tik: . “tebėra klaikios 
praeities atgyvena”. Iš kur 
ta juoda neapykanta, dėl ko 
ji “Draugui”? Pasirodo, M. 
Šolochovas visiškai negeras 
ir vertas tik dergimo dėl to, 
kad, būdamas įsitikinęs ko
munistas, pasisakė už Tary
bų valdžią, nerėmė, bet kri
tikavo jos niekintojus ir įvai
rius “disidentus”, kad nepri
tarė tiems, kas puola tarybi
nį gyvenimo būdą. Keisti, 
jeigu taip dar galima pava
dinti, “kriterijai” viso pasau
lio literatūrai ir rašytojams 
vertinti. O tiksliau — pamaz
giniai.

“Draugui” pretekstu sunie
kinti savo skaitytojų akyse 
didįjį mūsų epochos rašytoją 
buvo jam skirtas M. Sluckio 
palydėjimo žodis Tarybų Lie
tuvos spaudoje. (Straipsnis 
taip ir pavadintas — “Sluckis 
atsisveikina su Šolochovu — 
nostalgija ir tikrovė”). Tad 
pakeliui dergiami ir tarybi
niai rašytojai — už tą patį 
“prisitaikėliškumą”, “stali
nizmo ilgesį”. Laikraštyje 
netgi drįstame “pranašiškai” 
teigti, jog M. Šolochovas Ta
rybų Lietuvos jaunimui vi
siškai neįdomus, svetimas, 
‘atgyvena” (!), tik M. Sluckis 
to nepaisąs. Vis dėlto kiek 
reikia tamsuoliško įžūlumo 
kalbėti net Lietuvos jaunimo 
vardu! — reakcininkui, kuris 
visa savo mąstysena ir dva
sia yra tam jaunimui nesuvo
kiama vakardienos šiuk
šlė .. .

Vis sutinkame ir sutinka
me naujus ir naujus pavyz
džius, kad šiame sujuodašim- 
tėjimo laikotarpyje, kurį 
gaubia reakcinė “kryžiaus 
žygio” prieš TSRS dvasia, 
antikomunizmas labai natū
raliai pavirsta amoralumu ir 
niekšiškumu. Tik nuomonių, 
ideologijų ar pažiūrų skirtu
mu vadinti šitokią rašliavą, 
kokią pateikė “Draugas” apie 
M. Šolochovą, būtų tiesiog 
pasityčiojimas iš realy
bės . . .

Vytautas Ingautas
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Lietuvių liaudies poetas Liudas Girą LAIKAS IR ŽMONES

Minint Lietuvos TSR liau
dies poeto Liudo Giros šim
tąsias gimimo metines, lietu
vių tauta su gilia pagarba ir 
meile prisimena jo spalvingą 
asmenybę, jo gausią poetinę 
kūrybą, jo šakotą visuomeni
nę veiklą įvairiuose kultūri
nio darbo baruose.

Liudas Gira gimė Vilniuje 
1884 m. rugpjūčio 27 d. Ligi 
tryliktųjų metų jis augo Dzū
kijoje, vėliau mokėsi Vil
niaus gimnazijoje, po to stojo 
į Vilniaus kunigų seminariją. 
Ją baigęs 1905 m. kunigu 
netapo, o pasuko savo gyve
nimą į kultūrinio darbo barą. 
Dirbo laikraščių “Vilniaus ži
nios“ ir “Viltis“ redakcijose, 
pats redagavo ir leido pir
mąjį lietuvių literatūrinį žur
nalą “Vaivorykštė“ (1913- 
1914), gausiai bendradar
biavo pęriodinėje spaudoje, 
aktyviai reiškėsi įvairių kul
tūrinių organizacijų veikloje. 
Šiame ankstyvosios savo li
teratūrinės veiklos laikotar
pyje, kuris truko maždaug 
ligi 1921 metų, L. Gira išlei
do ir pirmąsias savo poezijos 
knygeles (“Dul-dul-dūdelė”, 
“Žalioji pievelė“, “Tėvynės 
keliais“, “Laukų dainos“, 
“Milžinkapių daina”, “Žiežir
bos”), parengė keletą dra
mos kūrinių, poezijos antolo
gijų.

Jau ir šio laikotarpio kūry
ba L. Gira užėmė garbingą 
vietą ano meto lietuvių poetų 
tarpe. Šiuo metu jis ypač 
nuoširdžiai ir pakiliai daina
vo apie savo mylimą gimtąjį 
kraštą, jo gamtą, vargstan
čius žmones, garbingą savo 
tautos istorinę praeitį. Bet 
didžiausią pasisekimą dabar 
turėjo L. Giros intymiosios 
tematikos eilėraščiai, kuriuo
se poetui pavyko labai įtai
giai atskleisti savo vidaus 
pasaulį. Juose ypač sėkmin
gai buvo panaudojama lietu
vių liaudies dainų poetika, 
todėl daugelio šio pobūdžio 
eilėraščių (“Trys berželiai“, 
“Ne margi sakalėliai”, “Dul- 
dul-dūdelė”, “Spragilų dai
na”, “Elegija sau pačiam” ir 
kt.) virto plačiai liaudies dai
nuojamomis dainomis, kurio
mis L. Gira bene labiausiai 
išpopuliarėjo ano meto vi
suomenėje. k

Antrajame L. Giros litera
tūrinės ir visuomeninės veik
los laikotarpyje, kuris apima 
jo gyvenimą buržuazinėje 
Lietuvoje (1921-1940), kokių 
nors žyrtiesnių kūrybinių lai
mėjimų poetas nepasiekė. 
Šiuo metu jis daug laiko ir 
energijos atidavė įvairioms 
tarnyboms —• buvo Valst. 
Kauno teatro direktorius, 
Švietimo ministerijos Knygų 
leidimo komisijos sekreto
rius. rašytojų draugijos pir
mininkas, literatūrinio laik
raščio “Literatūros naujie
nos” redaktorius ir kt. Šiuo 
laikotarpiu poetas taip pat 
išleido keletą poezijos knygų 
(“Žygio godos“, “Amžių 
žingsniai“, “Šilko gijos“), 
daug eilėraščių paskelbė pe-^ 
riodikoje. Bet šio meto L.. 
Giros kūrybos idėjinis ir me
ninis turinys nebeprilygsta 
jo ankstyvesniajai poezijai. 
Pasidavęs buržuazinei ideo
logijai, įsitraukęs į aktyvią 
politinių partijų veiklą, poe
tas nutolo nuo ankstyvųjų 
savo eilėraščių paprastumo, 
intymumo, dainiškumo, todėl 
ir poetinę mintį pamėgo 
skandinti daugiaposmių eilė
raščių tiradose, butaforiniuo
se vaizduose. Tik į šio laiko
tarpio pabaigą, kai L. Girą 
ėmė veikti socializmo idėjos, 
kai jis arčiau susipažino su 
Tarybų Sąjungos gyvenimu, 
supažangėjo ir jo poezijos tu
rinys, o kai kuriuose eilėraš
čiuose (“Liaudies teismas”, 
“Mūsų sąskaitos”) pasigirdo 
ir revoliucinės gaidos.

Būtina pažymėti, kad šia
me laikotarpyje L. Gira labai

sėkmingai reiškėsi kaip lite
ratūros kritikas, paskelbęs 
didelį kiekį labai įdomių ir 
vertingų literatūros kritikos 
bei mokslinių straipsnių pe
riodinėje spaudoje, R. Rad- 
vilausko slapyvardžiu išlei
dęs net jų rinkinį (“Kritikos 
raštai”, 1929). Daugeliu at
žvilgių šioje s^vo kritikoje L. 
Gira buvo novatorius, naujų 
pažiūrų į literatūros kritiką 
skelbėjas. Tie jo raštai ir 
šiandieną tebeturi ne tik 
pažintinę, bet ir išliekamąją 
iteratūrihę vertę.
Trečiasis, paskutinysis, L. 

Giros gyvenimo ir literatūri
nės veiklos laikotarpis pats 
trumpiausias (1940-1946), 
bet jo kūrybinėje biografijo
je labai reikšmingas. Pačioje 
Didžiojo Tėvynės karo pra
džioje L. Gira evakavosi iš 
Lietuvos. Trumpą laiką pa
buvęs Maskvoje, jis drauge 
su kitais lietuviais persikėlė į 
Penzą o po pusmečio stojo 
savanoriu į Tarybinės Armi
jos Lietuviškąjį junginį Ba- 
lachnoje. Čia jis prabuvo ligi 
1944 m. vasaros, kai, sunkiai 
susirgęs, buvo paguldytas 
Maskvoje į ligoninę. Į išva
duotos Tarybų Lietuvos sos
tinę, savo gimtąjį Vilnių, L. 
Gira sugrįžo 1945 m. liepos 
mėnesį, o 1946 m. liepos 1 d. 
mirė ir buvo palaidotas Vil
niaus Rasų kapinėse.

Ir sunkiomis Didžiojo Tė
vynės karo meto sąlygomis 
L. Gira produktingai reiškėsi 
poezijoje. Pasirodė keli jo 
poezijos rinkiniai (“Smurtas 
ir ryžtas”, “Žalgirio Lietu
va”, “Tolimuos keliuos”). Ne
mažas L. Giros eilėraščių 
pluoštas karo metais buvo 
išspausdintas ir JAV lietuvių 
1944 m. Amerikoje išleista
me rinkinyje “Lietuva ugny
je”, bei jų periodinėje spau
doje (“Laisvėje”, “Vilnyje” ir 
kt.)

Nors karo meto L. Giros 
poezijoje esama ir lyrinių 
eilėraščių, skirtų gimtojo 
krašto gamtai, vidiniams 
poeto pergyvenimams apdai
nuoti, tačiau žymiai stipres
nis jo polinkis į visuomeninę 
tematiką, į publicistinį eilė
raštį. Todėl dažnu atveju L. 
Giros šio laikotarpio poeti
niai kūriniai skambėjo tarsi 
didelei auditorijai skirtos 
kalbos, juose buvo keliami ir 
sprendžiami daugiatautės ta
rybinės liaudies reikalai, pla
čiųjų masių likimas? gyveni
mo, mirties, pareigos Tėvy
nei problemos.

L. Gira — ne tik produk-

Lietuvos TSR liaudies poetas Liudas Gira.

tingas, savitas ir įžymus lie
tuvių poetas, bet ir labai 
įdomi bei spalvinga asmeny
bė. Jis mėgo bendrauti su 
žmonėmis, lengvai su jais 
suartėdavo, nuoširdžiai pa
dėdavo kiekvienam, kas į jį 
kreipdavosi bėdoje. Draugi
joje visados karštai ir gyvai 
reikšdavo savo nuomonę, tu
rėjo gerą iškalbą, mėgo są
mojų. Visur jo būdavo pilna, 
viskas jam rūpėdavo, ypač 
kultūrinio ir literatūrinio gy
venimo reikalai. L. Giros 
amžininkai vieningai tvirtina 
L. Girą buvus geraširdį žmo
gų, šiek tiek naivoką keis
tuolį, talentingą poetą ir ak
tyvų, kad ir ne visados prin
cipingą, visuomenės veikėją.

Praėjo beveik keturiasde
šimt metų nuo L. Giros 
mirties, tačiau jo atminimas 
ir šiandieną tebėra gyvas 
žmonių širdyse. Ir šiandieną 
dažnai tebeskamba dainomis 
virtę jo eilėraščiai, pasirodo 
vis naujos jo raštų knygos, 
leidžiami jo kūrybą analizuo
ją moksliniai darbai, su meile 
pagerbiamos jo amžiaus jubi
liejinės datos.

Kostas Doveika

LIETUVOS NACIONALINIS PARKAS
Ignalinos krašto padavi

mus ir legendas atspindi gra
žuolio Lūšių ežero pakrantė
je įrengtas medinių skulptū
rų ansamblis. Velnius, girinį, 
vandenį ir kitus pasakiškus 
personažus sukūrė Lietu
vos liaudies meno meistrai — 
drožėjai. Originalių skulptū
rų ansamblis, prie kurio kas
met pabuvoja dešimtys tūks
tančių žmonių, viena iš dau
gelio grožybių, .puošiančių 
Tarybų Lietuvos nacionalinį 
parką, kuris buvo įsteigtas 
prieš dešimt metų.

Gražuoliai ežerai. Jų čia — 
net aštuoniasdešimt. Vienas 
už kitą skaidresni. Žydruo

Nuotraukoje: Iškylautojai Nacionaliniame parke.

Lygumos, plačios nuožul
nios kalviūkštės it milžiniš
kos sustingusios bangos, vėl 
slėniai — tai manoji pama
rio žemė. Didingasis Ramby- 
nas, aukštai aukštai iškėlęs 
savo tvirtuosius pečius, ir jį 
apglėbęs Nemunas — du 
amžių amžiais neišskiriami 
draugai.

Kopiu Rambyno viršukal- 
nėn, klausausi galiūno pulso: 
gaivus pietys šniokščia su
žaliavusioje augalijoje, kal
nas savo godas godoja. Gal 
prisimena tuos tolimus laikus, 
kai pagonims lietuviams 
buvo dievų buveinė? Kasmet 
suplūdusios minios prie alk
vietės atidžiai klausydavosi 
barzdotų žynių pranašysčių, 
aukomis, dainomis, šokiais 
garbindavo jūrų dievą Pat
rimpą, gėrio deivę Laimą. 
,, Jaunavedžiai kopdavo į 
kalną, melsdami palaimos 
savo santuokai, gimdyvės 
dėkodavo už pasveikimą ir 
prašydavo palaiminimo nau
jagimiui", — 1868 metais 
Berlyno laikraštyje ,Racio
nai caitung" rašė žinomas 
vokiečių kultūros veikėjas, 
prūsų lietuvių gyvenimo bū
do, papročių tyrinėtojas 
Otas Glagau (,,Lietuvininkai", 
Vilnius, 1970 m. 230 p.).

Šventovei saugoti aplink 
buvo išmūryta daug pilių. 
Tačiau kryžiumi ir kardu ap
siginklavę vokiškieji koloni
zatoriai žiaurumu, klastomis 
vis labiau įsigalėjo ; kuršių 
žemėje. Ir minėtas Otas Gla
gau konstatavo: „Prūsų Lie
tuvoje lietuvių kalba ir tau
tiškumas yra jau gerokai su
nykę, beišlikę išimtinai tik 
žemuosiuose liaudies sluoks
niuose. Lietuvių kalba ypač 
sparčiai nyksta pietinėje jos 
ploto dalyje. Įsruties,: Guiftbi- 
nės, Darkiemio apskritys, bu
vusios dar praėjusio amžiaus 
gale lietuviškos, dabar virto 
ištisai vokiškos. Stalupėnų, 
Pilkalnio, Tilžės, Ragainės. 
Lankos ir iš dalies Labguvos 
apskrityse prakutę žmonės ir 
bažnytkaimių gyventojai yra 
irgi daugiausia vokiečiai, bet 
visumoje didžiąją tų apskri
čių gyventojų dalį tebesuda
ro lietuvininkai. Lietuviškasis 
elementas stipriausiai atsto
vaujamas Šilutės ir ypač 
Klaipėdos apskrityse". (Ten 
pat, 279 p.) XX šimtmečio 
pradžioje vokiškieji milita- 
ristai pamario padangėje 
buvo jau suvis įsiviešpatavę.

Tačiau galutinai palaužti 
lietuvininkų, atimti iš jų 
gimtąją kalbą, papročius 
kryžiuočių palikuonys nie
kaip neįstengė. Rambynas 
teikė paguodos ir dvasios 
stiprybės. Birželio paskutinė
mis dienomis, tradicinių jo
ninių išvakarėse, kas pėstu
te, kas raitas, važiuotas ar 
burine valtike, po sunkių 
darbelių skubėdavo visi, net 
iš tolimiausių sodžių, prie 
didingojo kalno. Ne šiaip 
sau — kaip supratingam iš- 
rhinčiui, patikimam bičiuliui 
atskleisti slapčiausius savo 
jausmus, užmiršus vargelius,

siuose vandenyse, apsuptuo
se miškų, miškelių, apstu 
laimikio žvejams mėgėjams. 
Žmonių ranį^ų neliestus pa
krančių kampelius, kemsy
nus apgyveno bebrai, ūdros, 
įvairiausi paukščiai. Dažni 
svečiai pakrantėse — miško 
žvėrys. Parko darbuotojai 
rūpinasi, kad žuvims, paukš
čiams, žvėrims būtų gera ne 
tik vasarą, rudertį, bet ir 
žiemą, pavasarį, kada ežerus 
užtraukia ledas, o laukus ir 
samanas užkloja minkšto 
sniego kilimas.

“Neįsivaizduojate, kokį lo
bį turite. Retai kur rasi tokią 
landšafto įvairovę. Tai 

krūvoje pasidžiaugti vieni 
kitais.

Aidėjo slėniais gailios lau
kininkų, žvejytėlių sutarti
nės, tviskantys laužai suža
dindavo viltis, kad pagaliau 
liaudis atras paparčio žiedą. 
Tos viltys aiškiai išklotos 
1904 metais Rambyno papė
dėje, Bitėnuose, doro lietuvi
ninko Martyno Jankaus pri
mityvioje spaustuvėje pirmą 
kartą lietuvių kalba išleista
me „Komunistų partijos ma
nifeste": „Komunistai laiko 
paniekos vertu dalyku slėpti 
savo pažiūras ir ketinimus. 
Jie atvirai pareiškia, kad jų 
tikslai gali būti pasiekti tik 
jėga nuverčiant visą esamą
ją visuomeninę santvarką".

I. RAMBYNO 
SAKMĖS

Pamario žemėje gobšūs iš
naudotojai dar negreit buvo 
sutramdyti...

Rambyno viršukalnyje su
stojusios linguoja, blaškosi 
lieknos eglės. Gal joms kal
nas papasakojo, ką regėjo 
tada, kai čia siautėjo tų pa
čių vokiškųjų militaristų iš
sigimę palikuonys — fašis
tai. Su niekuo jie nesiskaitė 
dar Klaipėdos kraštą valdant 
buržuazinei vyriausybei. Net 
legendiniame kalne lietuvi
ninkai jau neturėjo ramybės. 
Romane „Lietuviški fortepi
jonai" tai pavaizdavo įžymu
sis vokiečių rašytojas Joha- 
nesas Bobrovskis.

Sunaikinti lietuvių tautą 
fašistams nepavyko. Užgniau
žęs kvapą 1944-ųjų rudenį ir 
žiemą akylasis Rambynas ste
bėjo žūtbūtines kautynes prie 
Pagėgių, Mikytų, Tilžės, 
Gumbinės, negalėdamas atsi
stebėti Tarybinės Armijos 
narsa. Bebaimių kovotojų 
pulkuose jis matė rusus, lie
tuvius, ukrainiečius, kitų 
tautų sūnaitėlius, pakilusius 
ginti savo tarybinės Tėvynės.

Nuniokotas, sviedinių nu
kapotais medžiais, tarsi gilio
mis žaizdomis bombų išvers
tomis duobėmis pasitiko ma
ne didingasis kalnas po per
galingųjų mūšių. Tada jis at
rodė vienišas, kenčiąs didį 
sopulį. Šitiek skriaudos, pik
tadarysčių, kiek pridarė fa
šistiniai grobikai, jis dar nie
kada nebuvo regėjęs. Pri
versti nešdintis, okupantai 
prievarta išsivarė, pražūčiai 
pasmerkė ir nekaltus gyven
tojus. Tapę atsitraukiančio 
vermachto priedanga, jie nu-

džiaugsmas čia gyvenan
tiems ir atvykstantiems, 
turtas ateities kartoms, o 
kartu amžinas nerimas dėl 
gražiosios žemės likimo“ — 
taip apie Nacionalinį parką 
atsiliepė Tarptautinės gam
tos apsaugos sąjungos vice
prezidentas profesorius 
Aleksandras Banikovas.

Nacionalinio parko lanky
tojams, o jų čia gausu iš 
įvairiausių Tarybų Sąjungos 
vietovių, pavėsinių, takų, ta
kelių. Ilgesniam laikui at
vykstantys žmonės apsigy
vena netoli Ignalinos įsikūru
sioje Palūšėje ir prasideda 
dauguma ekskursijų po 300 
kvadratinių kilometrų uži
mantį Nacionalinį parką. 
Tarp miškų pasislėpę Sumi
nu, Vaišnoriškės, Antrųjų 
Salų kaimai baigia atgauti 
tokią pat išvaizdą, kaip ir 
prieš keletą šimtmečių. Tai 
didelis Lietuvos restaura
torių nuopelnas. Mena tolimą 
praeitį ir puikūs gamtos pa
minklai — gražiai sutvarkyti 
Papiliakalnio, Ginučių pilia
kalniai ir, žinoma, Ledkalnis, 
nuo kurio lankytojams atsi
veria nuostabi ežerų ir miškų 
krašto panorama.

Daug Nacionaliniame par-

sėjo pakeles lavonais. Išblaš
kyti gyvieji ne visi surado 
kelią gimtinėn.

Kalnas neilgai buvo vieni
šas. Komunistų partijos, ta
rybinės liaudies valia jo pa
pėdė, neužmatomi slėniai ne
įtikėtinai greit vėl atgimė. 
Tėvynės pašaukti, iš įvairiau
sių Lietuvos vietovių į tada 
nykų pamarį netrukus atsi
kraustė dešimtys tūkstančių 
naujakurių. Visapusiškai 
valstybės remiami, pasiauko
jamai plušėdami, jie naujam 
gyvenimui prikėlė ir senojo 
Rambyno apylinkes. Tarsi 
naujai atgimė ir pats kalnas, 
gamtos paminklu, draustiniu 
paskelbtas, rūpestingai pri
žiūrimas. Kai prieš porą de
šimtmečių susirinkę aplinki
nių smulkių kolūkių artojė
liai nusprendė sudaryti vieną

stambų tarybinį ūkį, jis vie
ningai buvo pavadintas 
„Rambynu".

Ak, jei šis žavingasis kal
nas — viso pamario žmonių 
pasididžiavimas — galėtų 
prabilti! Jis pasidžiaugtų: 
niekuomet ši žemė nebuvo 
tokia graži, šviesi, derlinga. 
Tai ištisai laimingų lietuvių, 
Donelaičio apdainuotų būrų 
palikuonių, žemė. Gilios se
natvės sulaukusios, .tokios 
pat geraširdiškos, kaip ir 
prieš daugelį dešimtmečių, 
močiutės Ida Kriveliovienė 
ir Elena Peteraitienė, kiti ži
lagalviai senbuviai gerai at
simena, kaip jų gimtieji Lum
pėnai atrodė iki karo, vieš
pataujant buržujams. Šičion, 
taipogi ir gretimuose so
džiuose, kuriuos nuo žvarbių 
marinių vėtrų savo plačia, 
dikta krūtine saugo Ramby
nas, našiausius laukus, tan
kiausias pievas turėjo užsi
grobę vokiškieji pasipūtė
liai, buožės, stambių ūkių sa
vininkai. Pigios darbo jėgos 
į valias. Bežemių lietuvinin
kų, vokiečių visur tiek ir 
tiek, mažažemiai irgi neišga
lėjo pramisti savo keliuose 
išmirkusiuose marguose pa
lei pelkes ar kemsynus. Tek
davo didžturčių malonės pra
šyti. Bernais, mergomis, se
zoniniais darbininkais pus
velčiui siūlėsi iš visos Že
maitijos plūstantys bedarbiai 
kaimiečiai. Apsukriems biz
nieriams priklausė ir malū
nas, skerdykla, didelė karče
ma prie pat judraus plento.

— Kiti dabar laikai, kiti 
mūsų Lumpėnai, — sublizga 
džiaugsmas Kriveliovienės 
akyse.

Nuotraukoje: Mėgsta dailininkai tapyti vaizdingus Nacio
nalinio parko kampelius. M. Baranausko nuotraukos

ke nuveikė Tarybų Lietuvos 
istorikai, archeologai. Jie iš
tyrė Želmeniškių, Palūšės, 
Vyžių pilkapius, surinko 
daug įdomios medžiagos apie 
penkto-dvylikto amžių gy
ventojų kultūrą. Susipažinti 
su jos vertybėmis galima 
gamtos ir kultūros muzieju
je, neseniai persikėlusiame į 
naują pastatą. Tai ne vienin
telis muziejus, įsikūręs par
ko teritorijoje. Nedidelis ke
lelis veda į nuošaliame Stri- 
peikių kaime įrengtą senovi
nės bitininkystės ekspoziciją. 
Yra ir miško verslų muzie
jus. Jam eksponatus, kaip ir 
skulptūrų ansamblį Lūšių 
ežero pakrantėje, darė liau
dies meno meistrai. Tik šį

Nepagailėta išbandymų jos 
kartai Rambyno papėdėje. 
Pirmojo pasaulinio karo pra
džioje virė, kunkuliavo fron
tas jos gimtinėje, stūmė vy
rus — tėvus, sūnus, sužadė
tinius — į beprasmišką mir
tį. Ida, būro duktė, susipaži
no su kareivėliu iš aro ka
riuomenės pulko. Karštai pa
milo vienas kitą, Tilžėje (da
bar Sovetskas) susituokė. Ta
čiau negailestingasis karas 
jaunavedžius išskyrė. Jauno
ji žmona nenustojo vilties 
sulaukti savojo.

Ir sulaukė. Vasario revo
liucijos dienomis Konstanti
nas Kriveliovas buvo suki
lusio proletariato pusėje. O 
lemtingųjų 1917 metų Spalio 
įvykių išvakarėse nedvejo
damas užsidėjo kepurę su 
raudona žvaigžde ir šautuvą 
nukreipė prieš išnaudotojus. 
Nesulaužė jis ir gyvenimo 
draugei duotos priesaikos. 
Atsiradęs pamario žemėje, 
sudiržusiomis rankomis, lau
kininkų didžiai gerbiamas, 
turtuolių neapkenčiamas, vis 
įsišnekėdavo su varguoliais 
apie buržujų savivalę, apie 
Rusijos darbo liaudies, nu
simetusios kapitalizmo jun
gą, siekius.

Dar žiauriau Kriveliovus 
savo aštriais nagais draskė 
Antrasis pasaulinis karas: Iš
blaškė šeimą, vaikus. V.r- 
gais negalais po karo parsi
rado į namučius. Kiek tik 
turėjo jėgų, sveikatos, Kri- 
veliovai kibo atkurti hitleri
ninkų nualintų Lumpėnų, 
priglaudė keturis sunykusius 
bedalius, benamius vaikus. 
Visus užaugino, seniai jau 
visiems vestuves iškėlė, anū
kų, proanūkių susilaukė. Du 
augintiniai patogius namus j 
Lumpėnuose pasistatė. Hos- ( 
to Broškos šeimyna — dvi \ 
dailios dukterys ir ketvertas 
darbščių sūnų. Marytė Buta- 
vičienė su vyru septynis vai
kus ant kojų pastatė. Pas jos 
vyriausiąjį, savo mielą anū
ką, ramias senatvės dienikes 
leidžia ir Kriveliovienė.

Rambyno slėniuose gyve
na, pluša, džiaugiasi nauja 
karta. Šiandien Lumpėnai — 
tarybinio ūkio centrinė gy
venvietė. Viskas vietoje — 
valgykla, paštas, medicinos 
punktas. Karčemos nebėra 
— laisvu metu žmonės trau
kia į biblioteką, kultūros na
mus, reguliariai renkasi nau
jo filmo pasižiūrėti. įprastas 
reiškinys — atostogos kuror
tuose, išvykos, ekskursijos j 
užsienį, broliškas respubli
kas, po įdomiausias Lietuvos 
vietoves.

Žemelė tapo dvigubai dos
nesnė, artojėliams už priežiū
rą atsimoka derliais. Turtin
gas ūkis — pasiturintys žmo
nės.

Vaikščioji po visomis 
kryptimis išsiplėtusią gyven
vietę, žvalgaisi ir stebiesi. Ar 
galėjo žinoti senasis Ramby
nas, kad čia bus tokios per
mainos?

Konstantinas JUCIUS
Šilutė

kartą pynėjai. Iš karklo vy
telių, tošies nupinti krepšiai 
ir krepšeliai, staliukai, kėdu
tės stebina savo grožiu ir 
praktiškumu.

Parkas, apie kurį parašyta 
nemaža knygų, straipsnių, 
sukurtas filmas, toliau tvar
komas. Tam Lietuvos vy
riausybė skiria dideles lėšas. 
Miškininkams, mokslinin
kams, gamtos apsaugos dar
buotojams kasmet padeda di
delis studentų, moksleivių 
būrys. Lietuvos TSR Nacio
nalinis parkas diena iš dienos 
gražėja, teikia ir teiks žmo
nėms dar didesnį džiaugsmą, 
ugdo meilę gimtajam kraš
tui, jo gamtai, kultūrai.

Vytautas Žemaitis
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^Kultūros ČĄtaarsiai Toks jis, amerikietiško gyvenimo būdas
“GINTARO LYRA”

“Pergalė” (7 Nr. 1984) re
cenzuoja Maskvos leidyklos 
“Raduga” išleistą lietuvių 
poezijos antologiją anglų kal
boje “The Amber Lyre” (ne
žinia kodėl “Pergalėje“ anto
logijos pavadinimas išverstas 
į “Gintaro krašto poeziją” o 
ne “Gintaro lyra” arba “Gin
tarinė lyra”) . Antologijoje 
telpa 18-ojo, 19 ojo ir 2()-ojo 
šimtmečio lietuvių poezija.

Vertė trys vertėjai iš žodi
nio vertimo į rusų kalbą, ir 
vienas lietuvių vertėjas 
Lionginas Pažūsis.

Iš lietuviškojo originalo, 
matyti, kad tie kiti trys ver-, 
tėjai: Piteris T empestas, Do 
rianas Rotenbergas ir S. 
Rojus yra žmonės, kuriems 
anglų kalba yra gimtinė, ir 
jie yra vertimo j anglų kalbą 
specialistai poezijos srityje. 
Aišku, kodėl reikėjo j juos 
kreiptis. Bet tokiu atveju 
visvien susidaro neišvengia
mos problemos. Kaip sako 
“Pergalė”, vertėjams pritrū
ko žinių apie Lietuvą ir lietu
vius, ir todėl pasitaiko klai
du, kurių nepraleistų kraštą 
pažįstąs vertėjas. Taip, pa
vyzdžiui, susidaro įspūdis, 
kad senajame Lietuvos kai
me merginos dabinosi kasas 
geltonomis (!) rūtomis, kad 
lietuviai gerdavo vyną ir kad 
prie Nevėžio buvo galima 
sutikti’ kalnų mešką . . . 
“Pergalė“ sako:

“Šių klaidų buvo galima 
išvengti, jei tekstą būtų per
žiūrėjęs lietuvių ir anglų 
kalbas mokąs redaktorius.”

Dalia Vabalienė, “Pergalė
je“ recenzuoja antologiją, su^ 
tinka, kad, bendrai paėmus, 
jos išleidimas yra didelis 
atsiekimas. Pirmu kartu 
angliškai skaitąs žmogus gali 
susipažinti su Donelaičio, 
Strazdo, Maironio, L. Giros, 
Mykolaičio-Putino, Borutos, 
Mieželaičio, Neries ir dauge
lio kitų kūryba. Dalia Vaba
lienė be abejo, žino, kad bet 
koks poezijos vertimas iš 
vienos kalbos i kitą sudaro 
aibę problemų, jau nekalbant 
apie vertimus iš kito žodinio 
vertimo. Kurgi šiuo atveju 
surasi, ne tik specialistus 
vertėjus, bet ir jautrius poe 
tus, kurie tuo pačiu laiku 
būtų gerai susipažinę su 
abiem kalbom, lietuvių ir 
anglų? . . .

Reikia atsiminti, kad nors 
lietuvių ir anglų, abi kalbos, 
tos pačios indoeuropietiškų 
kalbų šeimos narės, jos taip
gi labai skirtingos: labai skir
tinga sintaksė, skirtingas 
skiemenų skaičius (mūsų kal
bos žodžiuose daug daugiau 
skiemenų negu anglų). Kaip 
versti, norint išlaikyti origi
nalo tikslią prasmę ir atmos
ferą ir tuo pačiu laiku išlai
kyti tą patį metrą, rimą, sin
taksinę struktūrą?

Visgi gerai, kad “Perga
lė”, recenzuodama kritikuo
ja. Tobulumo reikia siekti, 
kaip sunku tas bebūtų.

GAUSI INFORMACIJA
“Pergalėje” dažnai kroni

kos skyriuje Apžvalgos ir 
pasirodo skiltys pavadintos 
“Iš užsienio lietuvių kultūri
nio gyvenimo”. Rašo Vytau
tas Kazakevičius, kuris be 
abejo yra plačiausiai infor
muotas apie užsienio lietuvių 
kūrybą ir Lietuvos literatū
rą. Tie, kurie čia Vakaruose 
skundžiasi, kad tarybinės 
Lietuvos skaitytojai yra izo
liuoti, neturi informacijos, 
kas užsienyje kuriama, tik 
turėtų pasiskaityti Kazakevi
čiaus raštus. Man atrodo, 
kad kiekvienas rimtesnis lei
dinys lietuvių kalba užsieny
je tose apžvalgose susilaukia 
atgarsio. Žinoma, Kazakevi
čius žiūri į mūsiškį kultūrinį 
gyvenimą, kaip į gyvenimą 
bendrai, iš marksistinio taš

ko ir iš to taško viską anali
zuoja.

Vėliausiame mus pasieku
siame “Pergalės” numeryje 
(Nr. 7, 1984) V. Kazakevi
čius platokai gvildena bendrą 
padėtį išeivių literatūroje. 
Jis pažymi, kad dvi leidyk
los, A. Mockaus fondas ir 
“Ateitis”, — bent kol kas 
“garantuoja išleidžiamųjų 
knygų literatūrinį ir meninį 
lygį, visos kitos, kunigų ir 
privačios — leidžia daugiau 
grafomanus”. . .

Kazakevičius nurodo, kad 
bendrą politinio įtempimo at
mosfera, Reagano įžūli anti- 
sovietiška politika, pradeda 
atsispindėti ir išeiviškoje lie
tuvių kūryboje ir kultūrinia
me gyvenime bendrai. Jis 
rašo:

“Tai akivaizdžiai buvo ma
tyti per kultūrinius vasaros 
renginius, siejamus su vadi
namomis pasaulio (!) lietuvių 
dienomis Chicagoje ir Toron
te. Ir kai kurie rašytojai 
kūrybines pastangas ėrrįė 
ryškiau sieti su atvirais poli
tiniais siekiais.” I

Paskui Kazakevičius deta- 
liškiau analizuoją, kas užima 
kokias pozicijas:

"Mokyti Tarybų Lietuvos 
rašytojus ‘kūrybos laisvės’ ir 
atsipalaidavimo ‘nuo polity 
kos įtakų’ mėgsta ne tik kon
servatyvūs antikomunistaų 
kurių gretose yra B. Braz^ 
džionis, bet ir liberalieji 
autoriai. Pavyzdžiui, K. Al
menas pastaraisiais metais 
ypač energingai įrodinėja 
‘Akiračiu’ skaitytojams, jog 
socializmas yra nelaisvės 
santvarka, neteikianti jokių 
vilčių ateities gerovei, jog 
išgelbėti kultūrą, dvasią ir 
buitį, gali tik beribių galimy
bių Amerika, jos’ ‘absoliuti 
laisvė’ . . .”

V. Kazakevičius atvirai 
aiškina, kodėl jis dabar Braz- 
džionį apibūdina kaip konser
vatyvų antikomunistą. Jis 
sako:

“Jau ilgą laiką atrodė, kad 
B. Brazdžionis draugiškai 
žvelgia į gimtojo krašto nū
dieną ir jos kultūrą, nuošir
džiai bendrauja su dažnu 
Kalifornija aplankančiu Ta
rybų Lietuvos rašytoju ar 
kultūros atstovu, randa konj

VILNIAUS RESTAURATORIAI - MASKVOJE
Maskvoje, Centriniuose dailininkų namuose, surengta sąjungi

nė paroda „Muziejinių vertybių restauravimas TSRS". Lietuvos 
TSR dailės muziejaus P. Gudyno meno vertybių restauravimo cent
ras parodai pateikė restauruotų grafikoj darbų, pastelių, neolito
laikų dirbinių.

— Lankytojų dėmesio susilau
kė mūsų sukaupta patirtis ir me-, 
todika, — pasakojo LTSR dailės 
muziejaus P. Gudyno meno ver
tybių restauravimo centro grafi
kos skyriaus vedėja Gražina Drė-

"f-
Žodis tartas 
pusbalsiu
Vandenys — į žiotis, 
vyturiai — į vakarą. 
Jau užteks vedžiotis 
tartum šunį atkarą

širdgėlą atšalią 
išgalvoto į baimėje. 
Te kaitra sušąla, 
te nuo šalčio pleinėja

ir veidai, ir pirštai, 
rūstis teatsėlina, 
gailestis numiršta — 
mes į paukštį mėlyną,

lekiantį per tvankią, 
vangią sielų dykumą, 
tiesiam blankią ranką; 
tikime, jau tikime —

širdgėla atšalus 
mūsų nebesekina.
Mes —1 jau šiltos šalys — 
šildom savo sakinį.

Šiltos dienos žada 
brėkšti mūsų pusėje. 
Bet užniaužia žadą 
žodis, tartas pusbalsiu...

Jonas ouAdias 

taktų su mūsų gyvenimu, 
pagaliau jo poezijoje labiau 
suskamba intymūs, žmoniš
kieji motyvai. Tačiau tarp 
skirtingų pažiūrų literatų be- 
simezgiąs dialogas pernai 
baigėsi kategorišku poetų 
monologu . . .

Kalbėdamas apie spaudai 
ruošiamą poemą ‘Vaidila Va
liūnas’, B. Brazdžionis apibū
dino visą savo kūrybos pa
skirtį: ‘Ji angažuota vienam 
tikslui: laisvės ir pasiprieši
nimo prieš dvasios vergiją, 
prieš komunistinę diktatu- > M rą .

Kazakevičius teisingai pri
mena tiems išeivijos litera
tams, kurie kalba apie visiš
ką laisvę Vakaruose, kurie 
primeta tarybiniams rašyto
jams, kad jie kuria “darbda
viui” (suprask, valdžiai), kad 
jie gyvena su iliuzija. Kapi
talistinė santvarka nėra neu
trali kultūrai ir, kad ir netie
sioginiu būdu, stengiasi per 
visokias priemones kultūrą 
kontroliuoti. Jis nurodo, kad 
ne pripuolamai išeivijos kū
ryboje suskambėjo labiau 
militantiški antikomunisti
niai balsai, kaip tik dabar, 
Reagano naujojo šaltojo karo 
epochoje. Kazakevičius pla
čiau apsistoja prie paskiau- 
siosios K. Ostrausko knygos 
“Gundymai”. Jis tą knygą 
vadina politine” drama-pa- 
skviliu”.

Kazakevičiaus iškeltosios 
mintys liečia ne tik lietuvių 
išeivių literatūrą. Amerikos 
pažangieji dailininkai, rašy
tojai, dramaturgai nuolat su
siduria su ta pačia problema. 
Štai, šią žiemą dailininkai, 
susibūrę į “Artists’ Call” 
(“Dailininkų iššūkis”) judėji
mą surengė eilę parodų ir 
kitokių manifestacijų už soli
darumą su Centralinės Ame
rikos liaudimi, prieš Reagano 
rengiamąją intervenciją. 
Reakciniai kritikai pastangas 
niekino ir menkino , kokio 
aukšto meninio lygio bebūtų 
buvę kai kurie išstatytieji 
darbai. Bet, malonu pažymė
ti, kad geras būrys kritikų 
solidarizavosi su dailininkais, 
o šie, savo ruožtu, meno 
pasaulio žmonių tarpe sudarė 
didžią daugumą. R. B.

maitė. — Mūsų specialistai pa
rodos metu perskaitė pranešimus 
apie M. JG Čiurlionio kūrinių res
tauravimą, kitose darbo srityse 
sukauptą patirtį.

Valdas RAMUNIS

------------------------------------------------------------------... ...... --------- —---------- - —--------——---------------------------

K. ČERNENKOS ATSAKYMAS
į tarptautinės konferencijos nebranduolinių zonų klausimu kreipimųsi

1984 metų balandžio mė
nesį Mančesterio mieste (An
glija) įvyko pirmoji tarptau
tinė konferencija nebranduo
linių zonų klausimu, kurioje 
dalyvavo daugiau kaip 200 
Anglijos, Olandijos, Airijos, 
Italijos, Ispanijos, VFR. taip 
pat JAV, Japonijos ir Nau
josios Zelandijos vietinės sa
vivaldos organų (municipali
tetų) atstovų. Šioje konfe
rencijoje priimtuose nutari
muose jos dalyviai stojo už 
tai, kad būtų aktyviau kovo
jama dėl taikos išsaugojimo 
Žemėje, prieš branduolinio 
karo grėsmę. Konferencija 
pasisakė už tai, kad būtų ple
čiamas judėjimas, reikalau
jantis sudaryti nebranduoli
nes zonas kaip veiksmingą 
priemonę, padedančią apri
boti branduolinio ginklavi
mosi varžybas ir stiprinti 
saugumą.

Mančesterio miesto meras

Sportas, kaip žinoma, irgi 
nestovi vietoje. Su metais 
žmonės sugalvoja rungty
niauti tokiose sporto šakose, 
kokios senovės graikų atle
tams ir į galvą neateidavo. 
Daug tam pasitarnauja olim
pinės žaidynės: pagal nerašy
tą įstatymą olimpiadų rengė
jai turi teisę įtraukti į prog
ramą kokią nors naują spor
to šaką. Ne visos jos prigy
ja, ne visų žemynų olimpie
čiai jas pripažįsta, bet kaip 
tik šitaip 1964 metais Tokijo 
olimpiadoje pasaulines spor
to varžybas pradėjo dziudo 
mėgėjau o Miunchene — ra- 
pyrininkai.

Los Andžele iš pradžių 
kalbėta apie beisbolą, bet 
jau pačiose žaidynių išvaka
rėse šeimininkai kalifornie- 
čiai tikriausiai nutarė pradėti 
jas senas tradicijas turinčia 
olimpine sporto šaka — šau
dymu. Šaudyklose sportinin
kai rungtyniauja tarpusavy, 

šaudydami iš įvaūrių ginklų — 
paprastų ir greitašaudžių pis
toletų, standartinių šautuvų, 
ir kt. Tačiau su Izraelio ga
mybos „UZI" automatais 
sportininkai dar nesivaržė.

San Isidro miestelis „olim
pinėje“ Kalifornijos valsti
joje yra visai šalia Meksikos 
sienos. Liepos 18 dieną čia 
įvyko didelė tragedija. Į res
toraną „Makdonaldas" įėjo 
pusamžis vyras tartum kariš
kio uniforminėmis kelnėmis 
ir juodais teniso marškinė
liais. Per petį jis buvo persi
metęs ginklą — trumpą ka
rišką automatą (kaip vėliau 
paaiškėjo — Izraęlio gamy
bos) ir sunkų krepšį, .o už 
diržo užkišęs pistoletą. Priė
jęs prie restorano bufeto, 
vyriškis riktelėjo kažkokį 
keiksmą ir ėmė šaudyti. 
„Makdonaldo" lankytojus šie 
šūviai užklupo visai netikė
tai.

Turtingi amerikiečiai čia 
pietauti nevaikšto, nebent 
jau pakely nepasitaikytų ki
to restorano. Atvykusiųjų

JAPONIJOS TAIKOS ŠALININKŲ PASIUNTINIAI

VILNIUS, VIII. 18. (ELTA). 
Šiandien respublikos sostinės 
darbo žmonių atstovai gele
žinkelio stotyje sutiko trečio
jo antikarinio tarybinės ir 
japonų visuomenės susitiki
mo dalyvius — didelį būrį 
Japonijos taikos šalininkų.

Dž. Hezeringtonas, kuris yra 
konferencijos . sekretorius, 
kreipėsi laišku į TSKP CK 
Generalinį Sekretorių, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininką K. Čer
nenką, prašydamas išdėstyti 
Tarybų Sąjungos pažiūras, 
liečiančias šias problemas. 
Analogiški laiškai išsiųsti vi
sų valstybių, kurios turi 
branduolinį ginklą arba ku
rių teritorijoje jis dislokuo
tas, vadovams.

Žemiau skelbiamas draugo 
K. Černenkos atsakymo teks
tas.

Gerbiamas pone sekreto
riau!

Pirmoji tarptautinė muni
cipalitetų konferencija ne
branduolinių zonų klausimu 
ir joje priimti dokumentai 
rodo, kad didėja viso pasau

šeimos ramiai sėdėjo už sta
lų ir iš kartoninių lėkštelių 
baigė valgyti obuolių pyragą 
— nepakeičiamą amerikiečių 
patiekalą. Štai kulkos pakir
to pirmuosius vaikus, o vy
ras vis šaudė ir šaudė. Kai 
vieno ginklo šoviniai baigė
si, jis ėmė kitą, trečią. Pas-

TELEGRAFU „TIESAI“ “

Tragiški įvykiai 
olimpinėje 
Kalifornijoje

kui atidarydavo krepšį ir 
mirties instrumentus užtai
sydavo naujais šoviniais. Vė
liau policininkai ant grindų 
rado daugiau kaip šimtą tuš
čių gilzių...

„Makdonaldo“ šeimininkas 
ir merginos patarnautojos su
gebėjo nepastebimai dingti 
per tarnybinį išėjimą, bet 
lankytojams nebuvo kur pa
sislėpti nuo kulkų. Švino 
suvarpyti susmuko po stalu 
septyniasdešimtmečių senu
kų pora — svečiai iš Meksi
kos. Ant motinos rankų bu
vo nušautas aštuonių mėne
sių kūdikis, kai policija 
sudarinės aukų sąrašą, nie
kas nežinos, kuo vardu buvo 
berniukas — neliko gyvo nei 
tėvo, nei motinos. Kitas ber
niukas — vienuolikos metų 
— visas paplūdęs krauju, su 
sutriuškintu menties kaulu 
tyliai gulėjo ant grindų, ap
simetęs mirusiu. Dejuoti bu

Tekančios saulės šalies pa
siuntinius nuoširdžiai pa
sveikino Vilniaus miesto vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotoja A. Ceplėjienė. 
Atvykusiųjų vardu kalbėjo 
Japonijos—Tarybų Sąjungos 
draugijos generalinis sekreto

lio žmonių susirūpinimas dėl 
branduolinio karo pavojaus, 
jų supratimas, jog būtina im
tis pačių ryžtingiausių ir 
skubiausių priemonių, kad 
žmonija būtų išvaduota nuo 
branduolinio sunaikinimo 
grėsmės. Tai, kad šį klausi
mą dabar svarsto ir munici
paliniai organai daugelyje 
šalių, -- reikšmingas ir vil
čių teikiantis faktas. Papras
tų žmonių valia garantuoti 
taiką, siekimas apriboti gink
lavimosi pavojingiausiais gin
klais varžybas galingai pasi
reiškia, nepaisant politikos 
tų vyriausybių, kurios norė
tų priversti savo šalių pilie
čius susitaikyti su branduoli
nės katastrofos grėsme.

Tarybų Sąjungos politika 
visiškai atitinka kilnius jūsų 
judėjimo tikslus. TSRS vie
našališkai įsipareigojo, kad 
ji nepanaudos pirmoji bran
duolinio ginklo. Priminsiu ir 

vo pavojinga — sužeistuo
sius vyras pribaigdavo. Sis 
berniukas ir išgirdo žudiko 
išmurmėtą monologą: „Viet
name aš į aną pasaulį pa
siunčiau tūkstančius, o dabar 
noriu užmušti dar daugiau..."

Susidorojęs su visais resto
rano viduje, maniakas kariš

ka uniforma išėjo į gatvę. 
Netoliese vaikų aikštelėje 
paaugliai važinėjo dviračiais. 
Vėl salvė, ir žemę aptaškė 
kraujas. Autostrada prava
žiavo atsitiktinis automobi
lis. Šūvis — vairuotojas krin
ta vietoj. Vyriškis šaudė į 
visa, kas judėjo. Pusantros 
valandos žudikas žengė krau
jo klanais, be paliovos šau
dydamas ir keisdamas auto
mato apkabas. Už šimto met
rų nuo jo pasislėpė už savo 
mašinų ir į jį žiūrėjo kelios 
dešimtys Kalifornijos polici
ninkų. Pagaliau vienas snai
peris ryžosi ir, prisitaikęs į 
maniako krūtinę, spustelėjo.

Žudynių vietoje policija 
rado dvidešimt lavonų (vė
liau ligoninėje mirė dar vie
nas. Gydytojai bijo, kad ne
pavyks išgelbėti dar kelių 
sunkiai sužeistų), beveik tiek 
pat praeivių buvo sužeista. 
Tragedija prie „Makdonal

rius Josimicu Murakamis.
Japonijos taikos šalininkai 

viešnagės mūsų respublikoje 
metu dalyvaus tarybinės ir 
japonų visuomenės mitinge 
Antakalnio memoriale. Sve
čiai taip pat pabuvos Pirčiu- 
piuose, Lietuvos TSR liau

tai, kad mes nepanaudosime 
branduolinio ginklo prieš tas 
valstybes, kurios atsisako to
kį ginklą gaminti bei įsigyti 
ir jo neturi savo teritorijoje.

Nesunku įsivaizduoti, kaip 
pagerėtų padėtis, sustiprėtų 
valstybių savitarpio pasitikė
jimas, jeigu TSRS pavyzdžiu 
pasektų kitos šalys, turin
čios branduolinį ginklą.

Tarybų Sąjunga pateikė 
konkrečią programą priemo
nių, įgalinančių iš viso pa
šalinti branduolinę grėsmę 
radikaliai apribojus ir suma
žinus branduolinį ginklą iki 
visiško jo likvidavimo.

Nebranduolinių zonų suda
rymas — svarbi kryptis ko
voje už saugumo stiprini
mą. Tokios zonos — ne uto
pija. Pastangos šia linkme 
jau davė tam tikrų rezulta
tų. Reikia gausinti šias pas
tangas visomis kryptimis, 
žingsnis po žingsnio išvaduo

do" dar tebevyko, kai poli
cija nustatė žudiko asmenybę 
— Džeimsas Oliveris Hju- 
bertis, 41 metų, buvęs priva
taus gyvenamojo namo sau
gotojas prižiūrėtojas. Jo bio
grafija nesudėtinga ir kaž
kuo panaši į pastarųjų de
šimtmečių visų žudikų-ma- 
niakų biografijas Amerikoje: 
kariavo Vietname, ten įpra
to ne tik žudyti, bet ir į nar
kotikus. Namie jau negalėjo 
nuo šito atprasti.

Prieš kelias savaites Los 
Andželo laikraščiai, įvertinę 
nusikalstamumą Kaliforni
joje, apskaičiavo, kad per 
olimpines žaidynes nuo ban
ditų rankos turėtų žūti apie 
pusšimtį žmonių. Pasirodo, 
prognozių būta pernelyg 
optimistinių, ir gyvenimas 
įnešė savų pataisų. Olimpia
da dar neprasidėjo, o dvide
šimt vienas karstas jau iš
neštas.

Amerikos televizija ir 
spauda tebekomentavo res
torane įvykusią tragediją, kai 
Jungtines Valstijas sukrėtė 
dar vienas šiurpus įvykis. 
Hot Springso mieste (Arkan
zaso valstija) nusikaltėlių 
grupė, bėgdama nuo polici
jos, įsiveržė į viešbutį ir čia 
pradėjo šaudyti. Žuvo penki 
viešbučio gyventojai, keletas 
kitų buvo sužeisti. Kas galė
tų po viso šito patikėti ame
rikiečių valdžios pažadais už
tikrinti visų sportininkų ir 
olimpiaidos svečių saugumą?

Šiomis dienomis aš pirkau 
lėktuvo bilietą į Kaliforniją. 
Ant jo viršelio puikuojasi 
užrašas: „Olimpinis Los An- 
dželas laukia jūsų!“ Ir vis 
dėlto be reikalo šaudymo 
varžybas šeimininkai nus
prendė surengti gatvėje. Šau
dyti į gyvus taikinius — ne 
toks jau nekaltas užsiėmimas, 
kaip medžioti įsivaizduoja
mą šerną arba daužyti val
gymui vis tiek netinkafnas 
lėkštes.

Vilius KAVALIAUSKAS
Niujorkas

dies buities muziejuje, susi
pažins su vaikų ir jaunimo 
poilsiu.

Nuotraukose: svečiai Vilniaus 
geležinkelio stotyje; kalba Ja
ponijos—TSRS draugijos genera
linis sekretorius Joslxnicu Mura
kamis.

V. Gulevlčlaus (ELTA) nuotr.

jant Žemės veidą nuo bran
duolinių raupų.

Tarybų Sąjunga kartu su 
kitomis socialistinėmis šali
mis ryžtingai pasisako už tai, 
kad nebranduolinės zonos 
būtų sudarytos ir Siaurės 
Europoje bei Balkanuose, 
kad branduolinis mūšio lau
ko ginklas būtų pašalintas iš 
atitinkamos zonos Centrinėje 
Europoje, už tai, kad įš Eu
ropos iš viso būtų pašalin
tas branduolinis . vidutinio 
nuotolio ir taktinis ginklas.

Kovoje už branduolinės 
grėsmės sumažinimą kiek
vienas indėlis yra svarus ir 
svarbus. Noriu palinkėti lai
mėjimų jūsų judėjimui, vie
nijančiam pastangas, kurių 
imasi įvairių šalių munici
paliniai organai.

Su pagarba
K. ČERNENKA
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Reagano administracija 
kompromituoja IndijąII II

Pastarosiomis dienomis kai 
kurie Vakarų spaudos orga
nai tartum pagal komandą 
ėmė vykdyti dezinformacijos 
ir šmeižimo kampaniją prieš 
Indiją. Si taikinga šalis, pri
pažinta neprisijungimo judė
jimo lyderė, kaltinama tapu
si vos ne terorizmo širšynu 
Pietų Azijoje. Teigiama, kad 
ji savo teritorijoje rengianti 
“tamilų tautybės partizanus” 
ir siunčianti juos į Šri Lanką 
teroro akcijų vykdyti ir ap
skritai politinės padėties de- 
stabilizavimui.

Tuo mėginama suversti In
dijai svetimą kaltę. Jeigu 
kas ir puoselėja terorizmą 
Pietų Azijoje, tai jau ne 
Indija, o Jungtinės Valstijos 
ir jų sąjungininkai. Tokių pa
vyzdžių yra nemažai. Kyla 
klausimas, kaip Washingto- 
nas įsivaizduoja Šri Lankos 
vidaus nacionalinių problemų 
sprendimą? Derybomis? 
Anaiptol.

Prie JAV ambasados Ko
lombe įsteigtas skyrius, ku
riame dirba “terorizmo spe
cialistai” iš Izraelio saugumo 
tarnybos “Šin-bet” ir žvalgy
bos “Mosad”, susitepę ran
kas taikių Libano gyventojų 
ir kovotojų palestiniečių 
krauju. Geri nacionalinių 
problemų sprendimo konsul
tantai! Bet Washingtone, 
matyt, manoma, kad ir to 
nepakanka. Į talką “specia
listams” izraeliečiams siun
čiamas būrys samdinių ang
lų, taip pat turinčių nemažą 
kruviną patyrimą, sukauptą 
Wolsteryje. 0 kad komplek
tas būtų pilnas, prie jų dar 
prisideda Pietų Afrikos Res
publika. Tiesa, teroristų iš 
Pretorijos į Šri Lanką kol 
kas dar nesiunčiama. Pietų 
Afrikos teroro ir genocido 
specialistams laikinai paves
ta kitkas, būtent — permesti 
į Šri Lanką moderniausius 
ginklus.

Delyje sužinota naujų fak
tų, rodančių, kad Vakarai 
remia separistų ir teroristų 
grupuočių veiklą, kuria sie
kiama pakirsti Indijos terito
rijos vientisumą. Kaip pra
nešė agentūra PTI, Anglijos 
vyriausybė oficialiai pareiš
kė, kad ji nepersekios įstaty
mine tvarka vieno iš Indijai 
priešiškos emigracijos vadei
vų, žinomo teroristo J. S. 
Cauhano. Kalbėdamas nese
niai BBC programoje, jis 
grasino fiziškai susidoroti su 
ministre pirmininke Indira 
Gandi ir kitais Indijos vado
vais. Anksčiau oficialusis 
Londonas atmetė Delio pra
šymą išduoti šį banditą, ku
rio pakalikai Indijos žemėje 
yra padarę daugybę kruvinų 
nusikaltimų.

0 Pakistanas, kur specia
liose stovyklose, vadovau
jant instruktoriams ameri
kiečiams, masiškai rengiami 
teroristai, po to permetami į 
Punjab, Jamu ir Kashmiro 
valstiją bei kitus Indijos ra-\ 
jonus? Jų pastaruoju metu 
organizuoti žiaurūs susidoro
jimai su taikiais gyventojais 
ir riaušės yra gerai žinomos.

Kyla klausimas, kamgi pri
reikė Vakarams kurstyti In
dijai priešišką isteriją, su
versti Deliui atsakomybę už 
vadinamąjį “tamilų terori^ 
mą”? 0 Washingtonas mėgi
na šmeižtu pagražinti savo 
bjaurų vaidmenį kultivuojant 
terorizmo fenomeną ir nau
dojant jį savo interesais. Be 
to, kurstydama Kolombe In
dijai priešiškas nuotaikas, 
Reagano administracija keti
na sudaryti sąlygas savo 
kariškiams siųsti į Šri Lan
ką, o po to paversti šią šalį, 
kuri savo laiku pelnė autori
tetą tarp besivystančių val
stybių, kaip viena iš neprisi
jungimo judėjimo įkūrėjų, 
JAV karine sąjungininke.

VI. Burbulis

BILIETAS IR KELEIVIS

Kelionė prasideda bilieto pir
kimu. Galima būtų suskaičiuoti, 
klek respublikoje yra naujų, pui
kiai įrengtų geležinkelio, aviaci
jos Ir autobusų stočių. Bilietus 
galima užsisakyti telefonu, ke
leivio pageidavimu jie pristatomi 
sutartu laiku į namus arba dar
bovietę. Taigi keleiviu rūpina
masi Ir nemažai padaryta Jo pa
togumui. Deja, ne visur...

Prasidėjus vasaros kurortiniam 
sezonui, poilsiautojai skuba J pa
jūrį, tad Klaipėdoje smarkiai pa
daugėjo keleivių. Daugelis jų 
pageidauja nusipirkti bilietus j 
autobusus, kurie II Klaipėdos Iš
vyksta žiemų Ir rudenj, o dabar
— Ii Palangos. Tačiau bilietų 
jais keliauti Ir dabar gali nusi
pirkti Klaipėdoje. Pabandykime 
tai padaryti...

Stoji į eilę prie Išankstinės ka
sos, Informacinėje tarnyboje suži
nojęs, kad bilietų | norimų reisų 
yra. Eilė nemaža, sugaišti ne
mažai laiko, bet kasininkė bilie
to neparduoda. Girdi, eikite prie 
gretimo langelio ir telefonu už
sisakykite bilietų Palangoje. Ei
nu. Ten sėdintis žmogus skambina 
J Palangų dispečeriui, suderi
na Ir sužino kažkokį sutartinį 
šifrą, kuris persakomas keleiviui. 
Tada vėl tenka stoti | eilę prie 
Išankstinės kasos, kartojant min
tyse tų ilfrų — nelaimė būtų pa
miršti. Ir tik trečių sykį atstovė
jęs eilę, gauni bilietų...

Tokių sudėtingų procedūrų ne
sunku supaprastinti Ir gaišaties 
išvengti — tereikia, kad bilietus 
pardavinėtų Ir užsakinėtų ta pati 
kasa...

SUKĖS PERONE

Vėlyvų vakaro valandų trauki
nys Klaipėda—Vilnius stabtelėjo 
Kretingoje. Ir tų pat akimirkų su
žvangėjo ant perono betono dūž
tantys buteliai. Stoties budėtojas 
atšoko J Salį. žibintų šviesoje už 
kelių metrų nuo Jo blizgėjo lū
kės. ..

Akimirkų labai tylu. Paskui gre
timame vagone vėl sugrlaudl bal
sai. Keleiviai aliklal įkaušę.

— Tai nuotykis!.. Nepastebė
jom, kad sustojom Ir tuščių tarų
— tiesiai ant perono, — dudeno 
kažkieno balsas.

Paskui nakties tyloje dar ne 
kartų Žvangėjo dūžtantys buteliai. 
Bet traukinys dūmė kaip dūmęs. 
Ir niekas nesudraudė įsilinksmi
nusių keleivių...

žiemų vagonų langai aklinai

uždaryti. O vasarų buteliai skrie
ja pro langus... Teršiama aplin
ka, gali nukentėti žmogus, einan
tis palei geležinkelio pylimų: 
krentantis butelis sužaloja ne Juo
kais. Tokių atvejų jau būta...

Keleivinių traukinių personalo 
pareiga — sudrausti tokius ke
leivius, . pasirūpinti, kad jie būtų 
nubausti. O Ir kiti keleiviai netu
rėtų likti nuošalv, sulaikyti įsi
linksminusius kaimynus nuo blo
go poelgio...

„AKĖČIOMIS"... PER 
JŪROS DUONĄ

Mūsų pajūrio pliažams tapo 
būdinga susikūprinusi figūra su 
kuprine ant pečių, nešina spinin
gu. .. Kartais tų figūrų Smiltynėje, 
Giruliuose kaip prisėta.

į saulės įšildytas seklumas su
plaukia plekšnės Ir Jų didesni gi
minaičiai uotai. Tuo Ir naudojama
si, tačiau žvejybos įnagis la
bai barbariškas. Tai „akėčios" — 
didžiulis švino pasvaras, prismaigs
tytas stambių kabliukų. Spinin
gu tos „akėčios" užmetamos kuo 
toliau į Jūrų Ir traukiamos per 
plekšnių nugaras. Kuri tik apdras
koma, o viena kita užsikabina ir 
Ištraukiama J krantų.

Upių Ir marių neršfavietėse taip 
žvejoti draudžiama. Matyt, gam
tos apsaugos tarnyboms reikėtų 
susidomėti Ir pliažų brakonieriais, 
barbariškai žalojančiais žuvį.

Viktoras ARMALIS

VARŠUVOS
SUTARTIES VALSTYBIŲ 
JUNGTINĖSE 
GINKLUOTOSIOSE 
PAJĖGOSE

1984 metų rugsėjo pradžio
je Čekoslovakijos Socialisti
nės Respublikos teritorijoje 
planuojama surengti Varšu- * 
vos Sutarties valstybių jung
tinių ginkluotųjų pajėgų ka
riuomenės pratybas, sąlygiš
kai pavadintas ,,Skydas-84'', 
kurioms vadovaus Čekoslo
vakijos Socialistinės Respub
likos nacionalinės gynybos 
ministras.

Pratybų tikslas — tobulin
ti sąjunginių armijų štabų ir 
kariuomenės sąveiką bendrų 
kovos veiksmų metu.

Numatoma, kad kariuome
nės pratybose dalyvaus apie 
60 tūkstančių žmonių.

RETI GAMTOS REIŠKINIAI
LAIŠKAI “LAISVEI” IŠ VILNIAUS

Gandralizdžiai ant telefono stulpų, tvartų stogų, van
dentiekio bokštų, vėtros nulaužtų stuobrių... Turistai 
Vilnios pakrantėse, netoli Grigaičių, išvydo ir tokį vaiz
dų — ant betoninio elektros stulpo kūpsojo iš žagarų 
suneštas gandro lizdas. Kokiu stebuklu gandrienė pa
dėjo kiaušinius, išperėjo gražius gandriukus,. esant 
elektros srovei}

Kaip seni žmonės byloja, 
gyveno gandras ant vieno 
gaspadoriaus gryčios stogo. 
Kartais, žiūrėk, pro dūminės 
pirkios angą ant aslos nu
krisdavo iš snapo išsprūdusi 
gyvatė, pliumptelėdavo var
lė. Vieną dieną gaspadoriaus 
kantrybė trūko. Pasičiupo 
jis iš ugniakuro nuodėgulį, 
piktai sviedė į • bičiulį gand
rą, apsvilindamas ir suodžiais 
ištepdamas jam šilko spalvos 
plunksnas.

Įsižeidė gandras. Išskrido 
už devynių balų, devynių 
raistų į saulėtą pagirį. Gas- 
padoriui, sviedusiam nuodė
gulį, gyvenimas nenusisekė. 
Žaibas trobesius padegė, nuo 
gyvatės įkandimo krito gy
vuliai. Pats raišuodamas uba
gais išėjo.

Nuo to laiko mūsų seno
liai ir mano, kad, jei gandras 
neperi sodyboje, o susisuka 
lizdą neįprastoje vietoje, — 
jis už senolių negerus dar 
bus pyksta. Tada tokioje so
dyboje laimės nelauk.

Šiame urbanizacijos, me
lioracijos, didelių gamtos 
pertvarkymų amžiuje gand
rai kartais savo elgesiu nu
stebina žmones.

Didelis gamtos bičiulis Al
binas Germanavičius dieno
raštyje apie 1976 metų pa
vasarį ir vasarą rašo:

,,.. .Šešuolėlių tarybinio 
ūkio gyvenvietėje perėjo 7 
gandrų poros. Tik 3 iš jų tu
rėjo lizdus, kuriuos padėjo 
įrengti žmogus. Kiti paukš
čiai įsikūrė, kaip kuris išma
nė. Dvi poros sukrovė lizdus 
ant storų tuopų šakų. Viena 
apsigyveno ant metalinio 
vandentiekio bokšto. O vie
na, pastebėjusi, kad pavasa
rį nustojo rūkęs Šešuolėlių 
aštuonmetės mokyklos dūm
traukis, įsitaisė ant jo. Paukš
čiai, lyg protestuodami prieš 
atmosferos užteršimą dūmais, 
užkrovė kamino lizdą staty
bine medžiaga..

1977-ųjų pavasarį Čiobiš
kio girininkijos eigulys An
tanas Jankūnas parsivežė iš 
girįjOs nukirsto ąžuolo kamie
ną. Pastatė jį prie klėties, 
prieš tai laibagalyje padaręs 
pamatą gandralizdžiui. Ko
vo pabaigoje atskrido gand
rai. Neįprastame būste išpe
rėjo tris gandriukus.

Gandras lyg kaimo paukš
tis. Bet kuo pateisinti nesu
prantamą girios nuošalumą, 
atokias vietas mėgstančių ki
tų paukščių elgesį? .. Antai 
1974 metais netoli elektros 
tinklų pastotės prie Garliavos 
miestelio plieninės atramos 
viršūnėje susisuko lizdą ir 
vaikus išperėjo... kranklys. 
O štai ką papasakojo kaunie
čiai:

„Vakariniame miesto pa
kraštyje yra kranklių lizdas, 
susuktas aukštos įtampos 
elektros laidų atramoje. Jis 
suneštas toje vietoje, kur izo
liatorius laikanti konstrukci
ja susikerta su kita. Lizdas

kabo kokių 40 metrų aukšty
je, neapsaugotas nuo vėjų. 
Krankliai čia peri jau ne pir
mus metus. .

Tokioje pat vietoje krank
lių lizdą galima buvo pama
tyti šiaurinėje Kauno dalyje. 
Elektros laidų atramos stovi 
nusausintoje pelkėje, apie 
300 metrų nuo miško ir apie 
2 kilometrus nuo miesto. ..

Keisti 
sparnuo- 
V| • ciai

Gandras.
A. Bitvlnsko nuotr.

K1975 metais didysis marga
sis genys išskaptavo sau uok
są telefono stulpe netoli Ber- 
notiškių miško, šalia kelio į 
Veprius. Tais pačiais metais 
medinį elektros stulpą Kur
šėnų apylinkėse, Padarbų 
miške, nužiūrėjo juodųjų me
letų porelė. Kovo 25-ąją pa
tinėlis su patele pasikeisda
mi iškalė gilų uoksą/

1977 metų vasarą mažas 
judrus paukštelis bukutis pe
rėjo Valakampiuose, metali
nio troleibusų linijos stulpo 
viduje. Dar išradingesnė pa
sirodė esanti Labanoro pa- 
girėse gyvenanti naminė pe
lėda. Ji susirado sau prie
globstį Saldutiškio bitininko 
Kazimiero Lukoševičiaus įkel
tame inkile — avilyje bičių 
spiečiui gaudyti. Raiboji 
1976 metais ten išperėjo tris 
pelėdžiukus.

Kad kryklės perėtų aukš
tai nuo žeihės — to dar nie
kas negirdėjo. Bet štai netoli

Kelmės 1976 metų birželio 2 
dieną kryklelė išvedė vaikus 
šieno kaugėje greta tvarte
lio. Antrasis laukinės anties 
lizdas buvo sukrautas toje 
pačioje sodyboje, bulvių lau
ko gale, ant krūvos žagarų, 
kuriuos į medį bežaisdami 
sukėlė vaikai. Perėjo 1979 
metų pavasarį didžioji antis 
Makniūnų balose už Alytaus. 
Tik ne ant kupsto, o . .. šar
kos apleistame lizdei 1980- 
ųjų pavasarį didžiosįos anties 
lizdas buvo aptiktas netoli 
Kauno, pušyje, kur peri 
gandrai. Antis susivijo lizdą 
9 metrų aukšty i e ant šakos. 
Še tau ir suprask vandens ir 
balų paukščius! Nors tik vie
na iš ančių giminės — drevi
nė antis — uoksuose, medžių 
kiaurymėse peri.

Kregždutės lipdo lizdelius 
iš šlyno, purvo. Pabradėje 
langinės kregždės užkariavo 
varnėnų inkilą, įkeltą į pu
šį, ir 1975 metų vasaros pra
džioje susilaukė jauniklių.

Mielas naujasis Vilniaus 
mikrorajonas Viršuliškės. 
Beržų gojuje švilpauja volun
gės. Pavakariais rasotame do
bilų lauke šaukia griežlė. Ant 
laidų ilsisi žalvarniai. O šil
tais vakarais gandrą prakei
kia storu balsu kvarkianti 
varlė. Apie įdomius gamtos 
reiškinius 1979 metais mieste 
papasakojo vilnietis A. Na
vickas:

„Arti prie namų, duobėje, 
kuri liko rengiant kanaliza
ciją, apsigyveno apie 40 ur- , 
vinių kregždžių šeimų... 
Tikra kaimo idilija mieste! . . 
Birželio viduryje mus už
puolė visa langinių kregždžių 
armija. Jos aplipdė lizdais 
beveik visus namų langus. 
Viena lizdą pradėjo lipdyti 
ant lango rėmo, kuris kartu 
su lizdu buvo darinėjamas, 
bet jos ir toliau tęsė dar
bą". ..

Septynis kieliukus Pabra
dėje 1977 metais paukštelė 
išperėjo... nurašytame, dyk
vietėje išmestame troleibuse. 
Dar įdomesnį nutikimą pa
pasakojo anykštėnas žurna
listas Vygandas Račkaitis. 
Prieš septynerius metus žvit
riai kielių porai parūpo „Ši
lelio" poilsio namų refrižera
torius. Viršum jo buvo su
suktas lizdelis. Paskui kielė 
padėjo 6 kiaušinėlius. Vai
ruotojas Juozas Ramanaus
kas lizdo nelietė. Kai jis iš
važiuodavo į darbą, kielė iš
skrisdavo iš savo neįprasto 
lizdo. Bet jam grįžus prie 
garažo, vėl aptūpdavo kiauši
nėlius. Išskilo mažyliai — še
ši pūkuoti kamuoliukai. Vi
si išaugo automašinoje, neį
prastuose „namuose ant ra
tų". Panašiai atsitiko ir Šila
lėje 1974 metų pavasarį. 
Tarpkolūkinės statybos or
ganizacijos vairuotojo J. 
Nemčiausko autokrane lizde
lį susuko musinukė. Paukš
telis nepaisė nei kelionių 
nuovargio (kasdien vairuoto
jas pravažiuodavo 50 km), 
nei triukšmo. Kito krano 80 
milimetrų vamzdyje apsigy
veno zylė ir išperėjo vaiku
čius. Tiltiniame krane, di
džiai bildančiame mechaniz
me, tą pavasarį vaikų susi
laukė 4 varnėnų šeimynos.

Leonardas GRUDZINSKAS

3. Sąžinės balsas

TERORO KURSU
JAV kongreso atstovų rū

mai pritarė tam, kad būtų 
paskirti papildomi daugiami
lijoniniai asignavimai progra
mai, numatančiai teikti 
“slaptą pagalbą” kontrrevo
liucionierių gaujoms, puolan
čioms suverenaus Afganista
no teritoriją.

Kaip žinia, ginkluotos pro
vokacijos prieš Afganistaną 
prasidėjo iš karto po to, kai 
1978 metų balandžio mėnesį 
šios šalies liaudis savo nacio
nalinio išsivadavimo kovą 
baigė revoliucijos pergale, 
atvėrusia fganams kelią į 
geresnį, naują gyvenimą. 
Dabar JAV ir jų specialiųjų 
tarnybų pastangomis Pakis
tano teritorijoje įsteigta dau-^ 
giau kaip 80 stovyklų ir 
bazių, kur, CŽV specialis
tams vadovaujant, formuoja
mos, mokomos ir apginkluo
jamos dušmanų gaujos. Jų 
uždavinys — brautis į Afga
nistaną, vykdyti šioje šalyje 
kruviną terorą. Tik 1983 
metais Washingtono admi
nistracija ginkluotų išpuolių

prieš Afganistano Demokra
tinę Respubliką (ADR) orga
nizavimui išleido daugiau 
kaip 150 milijonų dolerių. 
Amerikos kongreso atstovų 
rūmų dabar priimtas nutari
mas įrodo, kad “Reagano ko
manda” ketina ir ateityje 
plėsti “nepaskelbtą karą” 
prieš ADR ir jos liaudį.

JAV valdančiųjų sluoksnių 
mėginimai ginkluotomis pro
vokacijomis ir intervencio- 
nistinėmis akcijomis sustab
dyti’Washingtonui “netinka
mą” įvykių raidą Afganista
ne — dabartinės administra
cijos užsienio politikos sude
damoji dalis. Tokius pat me
todus JAV valdantieji 
sluoksniai taiko ir daugelyje 
kitų pasaulio regionų, pa
vyzdžiui. Centrinėje Ameri
koje, Karibų baseine. Kaip 
matyti iš spaudos praneši
mų, JAV CŽV šiemet “nepa
skelbtam karui” prieš revo
liucinę Nikaragvą išleidžia 
maždaug 80 milijonų dolerių, 
aprūpindama “viskuo, kas 
reikalinga” daugiau kaip 14 
tūkstančių kontrrevoliucio

nierių. QJką besakyti apie tą 
faktą, kacP'Amerikos jūrų 
pėstininkai banditiškai užė
mė suverenią Grenadą? Apie 
Washingtono mėginimus, 
veikiant kartu su agresoriais 
sionistais, jėga įvesti Reaga- 
nui tinkamą “tvarką” daug 
kančių patyrusio Libano že
mėje? Faktai vėl ir vėl įrodo, 
kad terorą, plėšikavimą da
bartinė Washingtono admi
nistracija pavertė valstybės 
politika.

JAV administracijos vado
vai negaili žodžių ir popie
riaus, mėgindami pasirodyti 
esą kovotojais už kažkokią 
“tarptautinę moralę”, “de
mokratijos” ir žmogaus tei
sių “gynėjais”. Agresyvus 
JAV kursas, ardomoji, pro
vokacinė CŽV veikla akivaiz
džiai rodo, ko iš tikrųjų 
verta oficialiojo Washingtono 
retorika. JAV valdantieji 
sluoksniai norėtų užmaskuoti 
savo imperines ambicijas, sa
vo hegemonistinį kursą, ku
rio tikslas — pavergti suve
renias šalis ir tautas.

Vladas Burbulis

Mūsų dienomis neįmonama 
kalbėti apie taiką, apie padė
tį pasaulyje neminint “karš
tųjų” pasaulio rajonų, kurių 
yra tikrai pavojingai daug. 
Ir, deja, dažnas jų sukurtas 
kaip tik dabartinės Washing
tono užsienio politikos dėka.

. . . Oficialiams Washing
tono sluoksniams artima pro
paganda, tokios radijo sto
tys, kaip “Voice of America”, 
“Liberty” mėgo ir mėgsta 
kalbėti, kad, girdi, amerikie
čių dauguma pritaria savo 
valdžios užsienio politikos 
avantiūroms, net piratiškam 
Grenados užpuolimui.

Kalbama ir rašoma, kad 
pritariama tam, jog Wa
shingtonas iš visų jėgų — 
ginklais, pinigais, kariniais 
patarėjais palaiko diktatorinį 
režimą Salvadore, su jo siau
bą keliančiais “mirties bū
riais”. Palaiko Washingtono 
karą prieš Nikaragvos žmo
nes. Visa tai tik rodo, kad 
oficialusis Washingtonas to
kio pritarimo labai norėtų.

Prisimena, pavyzdžiui, 
fatkas, kad Jungtinių Ameri
kos Valstijų viceprezidentas 
Bušas po JAV įsiveržimo į 
Grenadą susitiko su didele 
grupe ateivių iš Rytų Euro
pos kraštų, ir, anot skelbtos 
“Voice of America” laidos 
lietuvių kalba, paprašė “mo
ralinio pritarimo” grobuoniš
kai politikai. Ką gi, tokia 
auditorija, pritarimo’’ gro
buoniškai politikai. Ką gi, 
tokia auditorija, sudaryta iš 
žmonių, kurie nekenčia pa
žangos, taikaus tautų tarpu
savio sugyvenimo idėjų, pri
tarė antpuoliui į Grenadą. 
Dar daugiau: džiaugėsi ir 
prašė naujų panašių “žygdar
bių”. Tačiau kokia tikrųjų 
amerikiečių nuomonė šiuo 
klausimu?

Plačiai išsikalbėjome su 
nedidelio Norwich (Vermont) 
gyventoja Frensas Nye:

— Įvykiai Grenadoje mus 
sukrėtė, — pasakė ji, — mes 
supratome, kad dabartinė 
Washingtono administracija 
gali griebtis tiesioginio 
smurto ir prieš Nikaragvą.

Kai tik tai ir paskatino ją 
įsijungti į organizacijos “Wit
ness for Peace” veiklą.

Apie šią grupę labai mažai 
rašoma “didžiojoje” ameri
kiečių spaudoje, tad manau, 
kad šį tą verta papasakoti.

Judėjime “Witness for 
Peace” dalyvauja daugiausiai 
tikintys žmonės — katalikai, 
protestantai, kitų tikėjimų 
atstovai. Viename šios orga
nizacijos spaudos biuletenių 
rašoma:

“Witness for Peace is a 
grass-roots North American 
organization, created to ex
press the solidarity . . . with 
the people of Nicaragua as 
they seek to determine their 
own future. Our purposes 
include changing United 
States policy toward Nicara
gua and, by our physical 
presence in the zone of 
conflict on the Nicaraguan- 
Honduran border, striving to 
reduce the level of violence.”

Frensis Ney, kuriai virš

šešiasdešimties metų am
žiaus pati labai neseniai daly
vavusi kelionėje į Nikaragvą^ 
Jos pasakojimą negali klau
sytis nesijaudindamas.

— Mes gyvenome tarp Ni
karagvos žmonių, — pasako
ja vermontietė, — Dirbome 
kartu su jais tabako plantaci
joje. Ir mane visiškai neste
bino tai, kad jaunas vaikinas, 
kuris dirbo greta manęs, 
turėjo per petį persimetęs 
karabiną. Čia tai būtina. Di
džia dalimi kaip tik dėl to 
kalta mano šalis, Jungtinės 
Valstijos, kurios palaiko kon- 
tras. Kalbėjomės su žmonė
mis, kurie patyrė amerikie
tiško sraigtasparnio įsiverži
mą į jų žemę ir matė, kaip jis 
buvo numuštas pernai metų 
gruodį ... Aš kalbėjausi su 
motinomis, kurių vaikai žuvo 
kontrų antpuolių iš Hondūro 
metu. Laikiau ant rankų kū
dikį, kurio tėvas buvo nužu
dytas jam dar negimus. Mes 
to negalime nutylėti.

Ir tiek Frensis, tiek kiti 
organizacijos “Witness for 
Peace” nariai netyli.

Nikaragvos sostinėje Ma- 
nagvoje jie susitiko su savo 
ambasados tarnautojais, mė
gino juos informuoti apie tai, 
kas dedasi Nikaragvos-Hon- 
duro pasienyje. Jiems, tai
kos šalininkams, buvo atsa
kyta labai paprastai:

— Todėl mums ir nepatin
ka, kad jūs ten būnate. Gali 
kas nors įvykti.

Vėliau Washingtone Fren
sis ir jos draugai mėgino 
informuoti savo įstatymų lei
dėjus Kapitolijuje. Tačiau 
žmonių, kurie savo akimis 
matė, kas dedasi Nikaragvo
je, kurie patyrė, kaip gyvena 
tos daug kentėjusios šalies 
liaudis, liudijimai buvo nerei
kalingi.

— Aš, kaip ir kiti ameri
kiečiai, kurie ten pabuvojo, 
įsitikinome, kad Nikaragva 
niekam negrąsino ir negrąsi- 
na. Tos šalies žmonės tiesiog 
nąp ramiai gyventi, — pasa
kė Frensis.

Bet juk Washingtone iš 
anksto “žinoma”, kad Nika
ragvą reikia pulti, pulti tol, 
kol bus nuversta liaudies vy
riausybė. Juk Nikaragva — 
liūdnak pagarsėjusioje JAV 
“įtakos ir interesų zono
je” . . .

Tokių kaip Frensis Ney — 
daug. Tai paprasti, skirtingų 
įsitikinimų, skirtingų tikėji
mų amerikiečiai. Todėl jų 
balso, jų pasakojimų, jų liu- 
dyjimų nenorima klausytis.

Bet jų balsas stiprėja, ir 
tai — Amerikos sąžinės bal
sas.

. . . Greitai prabėgo dvi 
savaitės, kupinos įdomių, 
įvairių susitikimų. Gal jie 
būdingi ne visai Amerikai, 
tik New England — nežinau. 
Bet tai buvo tikrai įspūdin
gos savaitės, leidusios pa
žvelgi į šių dienų amerikie
čius visiškai kitokiomis aki
mis.

Savaitės daug ko išmoko.
Jonas Lukoševičius

Vilnius,
1984 metų birželis

Tarptautiniame festivalyje
XXXVII tarptautiniame kino 

festivalyje, kuris prasidėjo Švei
carijoje, Lokarno mieste, tarybi
niam kino menui atstovauja Lie
tuvos kino studijos vaidybinė 
juosta „Moteris ir keturi jos vy
rai". TSRS kinematografininkų 
delegacijoje j Lokarną yra iš
vykęs ir šio filmo scenarijaus 
autorius bei režisierius A. Puipa.

Festivalių miestas Lokarnas 
lietuvių kino istorijojė' minimas 
jau ne pirmą kartą. Beveik prieš 
du dešimtmečius režisieriaus A. 
Žebriūno filmas „Mergaitė ir 
aidas" („Paskutinė atostogų die
na") už lyrizmą, jausmų tyrumą 
ir puikų gamtos atskleidimą ap
dovanotas šio festivalio „Sidab
rinių burių" prizu.

Gauta ir daugiau tarptautinių 
apdovanojimų. Tarptautiniame 
jaunimo filmų festivalyje Kanuo
se „Mergaitė ir aidas" iškovojo 
didjjj prizą kaip geriausias pa
augliams skirtas filmas. Karlovy 
Varų festivalio didjjj prizą yra 
pelnęs grupės režisierių novelių 
filmas „Gyvieji. didvyriai". Reži
sierių A. GrikeviČiaus ir A. Dau
sos filmas „Jausmai" apdovano
tas tarptautinio San Rėmo festi
valio specialiu žiuri prizu. Prieš 
keletą metų Kanų festivalio ap
dovanojimą pelnė ir Lietuvos 
kino studijos filmas „Faktas".

XXXVII tarptautinis Lokarno 
kino festivalis laureatų vardus 
paskelbs rugpjūčio 19 dieną.

ELTA
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Trečiasis TSRS 
ir JAV redaktorių 
susitikimas

[Tąsa iš 1-mo pusi.]
5 Pratęsdamas savo bendra

darbiavimo su Amerikos žur
nalistais kelionę, Albertas 
Laurinčiukas New Yorke bu
vo susitikęs ir su “Laisvės” 
laikraščio leidėjais ir jos 
skaitytojais bei pažangiečiais 
veikėjais. Jam pagerbimą 
surengė laisviečiai savo laik
raščio būstinėje, Ozone 
Park, N. Y.

Albertas Laurinčiukas, 
kaip žurnalistas ir redakto
rius, newyorkieciams gerai 
pažįstamas, bet jis dar labiau 
pažįstamas iš tų laikų, kai jis 
čia darbavosi kaip akredituo
tas žurnalistas prie Jungti
nių Tautų. Jis taip pat gerai 
pažįsta newyorkiečius pažan
giečius, nes jam buvo progos 
su jais arčiau susieiti, kai jis 
New Yorke gyveno ir dirbo.

Buvo paprasta diena ir 
tokiu laiku sunkoka sušaukti 
žmones į kokį nors susibūri
mą, ypač, kai laukę karšta ir 
prakaitas pila. Tačiau į priė
mimą Laurinčiukui sulėkė 
būrelis ir senesnių ir jaunes
nių jo pažįstamų.

1 “Laisvės” pastogėje, kur 
jis nekartą yra lankęsis įvai
rių parengimų ir susitikimų 
proga ir ne kartą kalbėjęs, 
dabar buvo surengti svečiui 
pietūs. Po jų, svečią pasvei
kino “Laisvės” direktorių 
vardu pirmininkas Povilas 
Venta. Sveikino jį ir chica- 
gietis, “Vilnies” redaktorius 
Stasys Jonas Jokubka, spe
cialiai į šį susitikimą atvy
kęs, kalbas pasakė ir eilė 
“Laisvės” veikėjų ir bendra
darbių, jų tarpe dail. R. Ba- 
ranikas, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo laikraščio “Tie
sa” redaktorė Amelia Jusko- 
vic ir eilė kitų.

Visų jų mintys vedė į 
bendrą reikalą — į reikalą 
darbuotis, kad taikos klausi
mai dominuotų; kad abiejų 
šalių — Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos žmonės galėtų ir 
toliau bendrauti ir darbuotis 
taikos labui, kurios trokšta 
gyventojai, bet dėl kurios 
dar nepasiekia susitarimo 
abidvi valstybės. Reikšta vii-

“LAISVĖ

Mil

4
Dalis laisviečių, dalyvavusių susitikime su Lietuvos žurnalistu Albertu Laurinčiuku, 
kuris stovi viduryje su svečiu iš Chicagos — “Vilnies” red. S. J. Jokubka. Grupėje 
matyti O. Čepulienė, B. Molin, 
Jeskevičiūtė, dail. R. Baranikas 
Kavaliauskas ir kt.

IR NENUSIBOSTA . . .

Širdies ir kraujagyslių chirur
gijos klinikinės laboratorijos ve
dėjas, medicinos daktaras, do
centas Arimantas Dumčius.

yra
Tai

Salia Kauno klinikos 
didelis baltas pastatas. 
Zigmo Januškevičiaus širdies 
ir kraujagyslių sistemos fi
ziologijos ir *patologijos 
mokslinio tyrimo institutas 
prie Kauno medicinos insti
tuto. Čia mokslininkai, medi
cinos ir technikos specialis
tai kuria ir tobulina išemi-

tis, kad ilgainiui laimės tai
kos reikalai.

Susitikime dalyvavo ir ki
tas Lietuvos žurnalistas — 
akredituotas korespondentas 
prie Jungtinių Tautų. Tai 
•Vilius Kavaliauskas, anks
čiau dirbęs Vilniaus “Tieso
je”, kuriai dabar vadovauja 
Albertas Laurinčiukas. Ka
valiausko vardu nepagailėta 
gerų žodžių. Apie jį palankiai 
kalbėjo ir pats Albertas Lau
rinčiukas. Jis Kavaliauską 
vertino ne tik kaip “Tiesos” 
šefas, bet ir kaip kolega žur
nalistas.

Laurinčiukas kalbėjo pats 
paskutinis. Jis maloniais žo
džiais sutiko kiekvieną tame 
susitikime dalyvavusį svečią 
ar darbuotoją. Susirinkusieji 
karštai svečiui paplojo, ne 
tik būdami patenkinti, kad 
jis juos visus taip gerai atsi
mena, bet ir džiaugdamiesi, 
kad Laurinčiukas juo toliau, 
tuo giliau įsijungia į Lietuvos 
gyvenimą — jis dabar ne tik 
vyriausiasis “Tiesos” redak
torius, bet ir Lietuvos žurna
listų sąjungos pirmininkas, 
Tarybų Sąjungos žurnalistų 
sąjungos sekretorius ir Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Užsienio komisijos 
pirmininkas.

Taip pat buvo priminta ir

Venta, O. Babarskienė, A. Yuskovic, E.
Bimbienė, N. Buknienė, N. Ventienė, V.

Žurnalistas Albertas Laurinčiukas apjuosia Povilą Ventą iš 
Lietuvos atvežta juosta. Kairėje — Amelia Yuskovic, 
dešinėje — Stasys Jonas Jokubka.

* <,

pasidžiaugta, kad Laurinčiu
kas garsėja ir kaip rašytojas. 
Jo dramas vaidina Lietuvos 
teatrai, o jo knyga “Amžini 
beržai” (Rusijos siluetai), 
Vilniuje “Vagos” leidyklos 
išleisti 1980 metais, dabar 
jau susilaukė ir angliško ver
timo. Prieš tai knyga buvo 
išversta į rusų kalbą, vėliau į 
latvių ir ukrainų.

Savo knygos aplanke Lau
rinčiukas apie “Amžinus ber
žus” rašo: “. . . Iš užrašų 
knygutėje užfiksuotų įspū
džių — ir atminties dirvo
nuose atgimusių prisiminimų 
sudėjau šią margą įspūdžių

puokštę. Jeigu Skaitytojas ją 
priims—būsiu laimingas”.

Skaitytojas, tasai, kurį 
Laurinčiukas pagarbos ženk- 
lan rašo didžiąja raide, tikrai 
tą knygą priėmė. Jo bičiuliai 
jam linkėjo, kad knyga išeitų 
prancūziškai ir ispaniškai.

Taigi, Laurinčiukas turėtų 
būti laimingas, bet jis tvirti
no, kad laimei galo i^ėra. Jis 
dabar rūpinsis aprašyti ir 
įvertinti savo susitikimus su 
Amerikos redaktoriais ir su 
lietuviais, kuriuos jis ta savo 
apsilankymo proga čia susiti
ko ir bendrai sielojosi taikos 
ir sugyvenimo reikalais.

Jonas Balys pasirinko 
“Lietuvių dienas” aptarti di
delio susidomėjimo susilau
kusiai Norberto Vėliaus stu
dijai “Senovės baltų pasaulė
žiūra”. Jau pats šis pasirin
kimas kelia nerimą: losan- 
geliškės “Lietuvių die
nos” niekada nepasižymėjo 
rimta, moksline pažiūra į 
kultūros įvykius, jeigu jau 
imasi ką nors recenzuoti, tai 
tą požiūrį pakeičia antikomu
nistinis . pasipolitikavimas. 
Atsitiko tai, ko reikėjo lauk
ti: ir čia neapsieita be J. 
Balio reakcinio nacionalizmo. 
Jau pati pradžia liudija jo 
tendencingumą — knyga jam 
išėjo su “gana pretenzinga 
antrašte”.

Jis jos visos ir nenagrinė
ja, o tik pasirinko vieną 
knygos dalį, kuri jam paran
kesnė savo seniems įpro
čiams realizuoti: apkaltinti 
autofių politinėims įtakomis, 
kurių šiaip --objektyvus ir 
padorus mokslininkas neieš
kotų. Atrodo, jau net ir per- 
sipolitikavę “Draugo” recen- 
tai, tiek kartų apsigavę su 
“rusinimo” įtakomis lietuvių 
kultūroje, dabar retai jas 
beprisimena, jai nori keikti 
tarybinį lietuvių mokslą ar 
meną — apsieina be tos 
anksčiau taip mėgstamos ru
sų “prievartavimo” mados, 
kurios priminimas savaime 
skamėdavo kaip prakeiki
mas. Nepatogu vis tą patį 
rusofobizmą demonstruoti, 
kai prieš komunizmą reikia 
jungtis su rusų perbėgėliais, 
vadinamais “disidentais”, ge
riau tik antitarybinių pabė
gėlių nekenčiamą sistemą 
keikti.

O štai J. Balys, mokslinin
kas, lieka vis toks pat “seno
viškas” ir stačiokiškas, ku
riam priminti ryšius su rusų 
mokslu reiškia savaime pa
smerkti tuos, kas juos pare
mia. Štai iš karto jis ir rašo 
šitaip:

“Pirmiausia ilgame skyriu
je “Pasaulio modelis” (p. 177- 
216) N. Vėlius ieško liaudies 
mene ir tautosakoje to misti
nio medžio, kurį kiti tyrinė
tojai (U. Holmberg, F. 
James) vadino “gyvybės me
džiu”, o rusai dabar jį nori

padaryti “kosmoso medžiu”. 
Labai klusniai sekdamas V. 
Toporovu, V. Ivanovu ir ki
tais šių dienų rusų tyrinėto
jais, N. Vėlius ieško to “pa
saulio medžio” mūsų liaudies 
tradicijose”.

Kaip vis dėlto šleikščiai 
skamba mokslininko kalboje 
tas “labai klusniai sekda
mas . . .” Jeigu mokslininkas 
remiasi kitų tautų įžymių 
mokslininkų patirtimi ir tyri
nėjimais, tai jau ir yra — 
“labai klusniai sekdamas”? 
Beje, V. Toporovas, V. Ivano
vas ir kiti šiuolaikiniai rusų 
mokslininkai, tyrinėjantys 
baltų kalbas ir praeitį, yra 
labai daug nusipelnę lietuvių 
moksliniams tyrinėjimams, 
didžiai gerbia mūsų tautą, 
apie ją vertingus darbus pa
garbiai rašė padoriai mąs
tantys užsienio lietuvių 
mokslininkai. O J. Baliui 
pakanka to, jog Lietuvos 
mokslininkas pasiremia atlik
tais rusų mokslininkų dar
bais — jau jį galima net 
niekinti! Įdomu, ar Lietuvos 
mokslininkas, pasiremiąs vo
kiečių ar norvegų lingvisti
niais darbais, taip pat tik 
“labai klusniai seka”? Turbūt 
ne: tokiam konservatyviam 
politikieriui, kaip J. Balys, 
negalima “sekti” tik rusų 
mokslininkais ar kultūrinin
kais. Argi ir K. Petrauskas 
tik “labai klusniai sekė” di
džiaisiais rusų operos solis
tais, ar P.^Vaičaitis, Mairo
nis, Vaižgantas ir kiti įžymūs 
mūsų praeities rašytojai kal
tinti tuo, jog, “labai klusniai 
sekdami”, mokėsi iš didžiulio 
rusų literatūros patyrimo, 
ar . . .? Bet užtenka — ar 
pagaliau nenusibosta, kai 
mokslininkas ne polemizuoja, 
ne įrodinėja, o pigiai politi- 
kieriškai deda “antspaudą”: 
“labai klusniai sekdamas ru
sų tyrinėtojais”.

Iš tikro nuobodu iki 
šleiktumo . . .

J. Balys — didelis savo 
dalyko specialistas ir autori
tetas, tai visų pripažinta. Jis 
ir “Lietuvių dienose” patei
kia daug citatų, šaltinių, lite
ratūros pavadinimų, atrody
tų
Bet vis lenda į akis viena; 
tas pasipūtėliškas recenzuo
jamo autoriaus — tautiečio 
smerikimas ir niekinimas, vi
siškai nenorint draugiškai 
polemizuoti ir įrodinėti, vis
ką persunkiant nacionalinės 
neapykantos nuodais: “Visa 
ta teorija, susidaryta sekant 
rusų autorius ir dabar pro
paguojama Lietuvoje N. 
Laurinkienės ir N. Vėliaus, 
neturi tvirto pagrindo ...”

Vis tas pats ir tas pats, bet 
J. Baliui niekad nenusibos- 
tantis — toks jau jo piktas 
įprotis, ta antroji prigimtis, 
kuri jį paverčia nemaloniu 
niurgzliu dialoge su kitaip 
galvojančiais įr ieškančiais 
lietuvių mokslininkais.

Kazys Vilnietis

solidu ir įtikinama.

ŽMOGUS IR JO SVEIKATA

GRĄŽINTI GYVENIMO DŽIAUGSMĄ
!

nės širdies ligos gydymo me
todus, ieško būdų, kaip prog
nozuoti grėsmingas kompli
kacijas.

Akademiko Zigmo Januš
kevičiaus ir instituto direkto
riaus, profesoriaus Juozo 
Blužo iniciatyva prieš pen
kiolika metų įkurtas institu
tas tapo didžiausia respubli
koje kardiologinio profilio • kur nuošaly, 
mokslo įstaiga.

Instituto rhokslininkai pa
laiko glaudžius ryšius su Pa
sauline sveikatos apsaugos 
organizacija, bendradarbiau
ja su Maskvos sąjunginiu 
kardiologiniu centru, Lenin
grado, Kijevo, Novosibirs- 

Charkovo, Minsko atitin

kamomis mokslinėmis įstai
gomis.

Televizija, elektronika, ki
bernetika, dešimtys laidų su 
įvairiais davikliais galuose, 
ilgos kardiogramų juostos, 
jų iššifravimo aparatūra. . . 
Žiūri į tai ir atrodo, jog vis
ką čia daro technika, maši
nos, o gydytojai lięka kaž-

ko,

— Tačiau toks įspūdis 
klaidingas, — pasakoja šir
dies ir kraujagyslių chirur
gijos klinikinės laboratorijos 
vadovas, medicinos daktaras, 
docentas Arimantas Dum
čius. — Mūsų tikslas — tiks
li diagnozė. Pirmiausia pa
cientai, nusiskundžiamieji

Taupomas 
kuras

Atliekama širdies vainikinių kraujagyslių rekonstrukcinė ope
racija.

Medicinos sesuo Laima Braknienė (Iš kairės), kardiologinės poliklinikos vedėja 
Danguolė Zlkarlenė, gydytoja Regina Balčaitė atlieka pirminę ligonio apžiūrą.

gydytoja

širdies negalavimais, apsi
lanko kardiologinėje polikli
nikoje. Čia prityrę specialis
tai, vadovaujami poliklini
kos vedėjos gydytojos Dan
guolės Zikarienės, apžiūri li
gonį ir nukreipia tolesniam 
gydymui. Toliau intrakardi- 
nių rentgenokontrastinių ty
rimų kabinete-operacinėje 
specialių zondų pagalba nu- 

: statoma širdies kraujagyslių 
sutrikimo vieta ir laipsnis. 
Čia viskas užrašoma į Video
filmą. Radiologiniame-diag- 
nostiniame skyriuje gydy- 
tojas-inžinierius 
Stankevičius, 
mokslinis bendradarbis,. bio
fizikos medicinos mokslų 
kandidatas Juozas Kiudelis 
tiria, ligonio širdies raumens 
kraujotaką radioizotopais. 
Kitoje laboratorijoje nedide

Vytautas 
vyresnysis

širdys.
juos- 

fiksuo- 
veiklą

lio televizoriaus ekrane pul
suoja žali taškeliai. Tai pla
ka intensyvaus sekimo pala
tose gulinčių ligonių 
Tęsiasi kardiogramų 
tos, kurios prireikus 
ja žmogaus širdies
daugiau kaip dvi paras.

Tyrimų duomenys yra le
miami sprendžiant, kokį skir
ti ligoniui gydymą: chirurgi
nį ar medikamentinį.

Instituto ligoniai toliau 
gydomi reabilitacinėse kli
nikose Elektrėnuose, Palan
goje, Viršužiglyje.

Ligoniai visada dėkingi vi
siems gydžiusiems medi
kams, grąžinusiems šypseną, 
troškimą 
ti.

gyventi, dirbti, kur-

Tadas ŽEBRAUSKAS
Autoriaus nuotraukos

Taupiausio mašinisto vardą 
Vilniaus lokomotyvų depe 
pelnė Juozas Jungevičlus. Jis 
nuo šio penkmečio pradžios 
sutaupė tiek kuro, kurio pa
kaktų nuvesti 17 sąstatų iš 
Vilniaus į Radviliškį.

Racionaliai degalus taip 
pat naudoja Janas Šadane- 
cas, Algirdas Millnskas ir 
kai kurie kiti depo mašinis
tai. Visi jie veda tik sunkia
svorius traukinius, kruopš

čiai ruošiasi Jęiekvienam rei
sui. Mašinistai iš anksto iš
nagrinėja būsimą maršrutą, 
atsižvelgdami' į vietovių rel
jefą, numato, kur efektyviau 
galima panaudoti traukinio 
inercinę jėgą.. Prieš kelionę 
jie kartu su remontininkais 
dar kartą patikrina, kaip su
tvarkyta lokomotyvo kuro 
aparatūra, prietaisai. Kelyje 
nuolat palaikomas ryšys su 
dispečeriais.

ELTA

Apie A. Rainienę
“Laisvėje” buvo rašyta, 

kad Brooklyno lietuviams ge
rai žinoma Adelė Rainienė 
sunkiai serga. Ji daugiau, 
kaip du mėnesius išbuvo 
Parkway ligoninėje. Dabar 
A. Rainienę išvežė į Gold 
Water Memorial ligoninę, į 
F. D. Roosevelt salą Man- 
hattane./

Adelė/Rainienė iki 90-ies 
metų amžiaus niekad nesi
skundė sveikata, buvo stipri, 
energinga moteris, aktyvi 
organizacijų veikloje. Adelė 
Rainienė turėjo daug pažan
giečių ir kitų pažiūrų žmonių 
draugų, ypatingai giminių 
tarpe.

Labai gailą, kad Adelė 
sunkiai serga ir kol kas 
nebeišeina iš ligoninių.

N. Ventienė

Mirė Vera Bukšnis
Širdies priepuolio ištikta, 

sirgusi 2 savaites mirė Vera 
Bukšnis. Pašarvota Shalins 
koplyčioje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. Bus 
laidojama pirmadienį, rugsė
jo-September 10 d. Paliko 
nuliūdime sūnų Albertą ir 
seserį Lietuvoje.Trumpai

Tripoli, Libija. — Libijos 
parlamentas patvirtino Libi
jos ir Maroko unijos sutartį. 
Apie tokį susitarimą rugpjū
čio 14 d. buvo pranešęs Libi
jos vadovas pik. Muammar 
el-Qadafi ir Maroko karalius 
Hassan II. Naujoji unijos su
tartis vadinasi Arabų Afri
kos Federacijos sutartimi. 
Šis faktas nepalankiai sutik
tas Washingtone, nes prez. 
Reagan tikėjosi, kad Maro
kas jam padės Amerikos 
kovoje prieš Libijos vadovo 
ekspansiją.

Hamburg, Fed. Vokieti
ja. — Teismas pradėjo svar
styti Hitlerio dienoraščio fal- 
sifikatorių bylą. “Stern” žur
nalas, kuris atspausdino tą 
dienoraštį, sumokėjęs $3.6 
milijonų, traukia atsakomy
bėn savo buvusį reporterį 
Herd Heidemann ir nacisti
nių suvenyrų prekiautoją 
Konrad Kujau. Jei bus rasti 
kaltais, jiedu gaus po dešimt 
metų kalėjimo.

Beirut. — Rugpjūčio 29 d. 
mirė Pierre Gemayel, 78 m. 
amžiaus, žinomas politikos 
veikėjas, katalikų maronitų 
lyderis, dabartinio Libano 
prezidento Amin Gemayel 
tėvas. Širdies smūgis velionį 
ištiko vos tik išėjus iš vy
riausybės posėdžio, kuriame 
buvo diskutuojami karšti nū
dienio Libano klausimai. Ve
lionis buvo vienas didžiausių 
dabartinio premjero Rashido 
Karami rėmėjų.

Washington. — Po Darbo 
Dienos Amerikoje prasideda 
rinkiminė kampanija visu įsi
bėgėjimu. Skelbiama, kad 
įvyks diskusijos tarp demo
kratų kandidato į preziden
tus Walter Mondale ir respu
blikonų prez. Reagano. Mon
dale norėjęs, kad tų debatų 
būtų daugiau, bet respubli
konai sutikę dėl vieno. 
Norima, kad per TV ameri
kiečiai įsitikintų, katras kan
didatų mandresnis.

Daiktinių {rodymų 
sandėlis

JAV kovos su narkotikais 
federalinė valdyba norom 
nenorom tapo sargu sandėlio, 
kuriame laikoma 12655 kilo
gramai kokaino ir 546 kilo
gramai heroino. Tai „daikti
niai įrodymai", kuriuos valdy
bos agentai ir policininkai 
konfiskavo iš kontrabandinin
kų. „Juodojoje rinkoje" jie 
kainuotų 10 milijardų dolerių, 
rašo žurnalas „Niusvik". Šie 
„įrodymai" turi būti saugomi, 
iki teismas priims paskutinį 
sprendimą. Tokie teismo pro
cesai trunka labai ilgai, tad 
kovos su narkotikais federa
linė valdyba kasdien patiria 
vis daugiau įvairių keblumų.




